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SAMMANFATTNING 

 
Vi befinner oss just nu i en lågkonjunktur och detta påverkar det mesta i vårt samhälle. 
Arbetslösheten stiger och fastighetspriserna sjunker. Företag med stora tillgångar i fastigheter 
värderade till verkligt värde kan tvingas till resultatsänkande nedskrivningar. Majoriteten av 
tillgångarna i fastighetsföretag utgörs av förvaltningsfastigheter som alltså kan bli föremål för 
nedskrivningar. Med hjälp av olika former av earnings management kan företagen minska eller 
öka effekterna av en låg- respektive högkonjunktur. Problemformuleringen vi utgår ifrån är: 
Hur påverkas fastighetsföretagens benägenhet till upp/nedskrivningar av sin finansiella 
ställning samt konjunkturen?  
 
Studien baseras på en kvantitativ undersökning av alla svenska börsnoterade fastighetsföretag 
och inkluderar åren från och med 2005. Med hjälp av en statistisk undersökning analyseras 
både interna och externa faktorer som kan tänkas påverka företagens upp- och nedskrivningar. 
 
Tidigare studier visar till exempel att skuldsättningsgraden och förändring i BNP har en 
påverkan på företagens upp- och nedskrivningar. Vår studie granskar, förutom 
skuldsättningsgraden, även om ROE, ROA, rörelsemarginalen, Market/Book-kvoten samt 
konjunkturen kan ha någon påverkan. 
 
De hypoteser vi utgår ifrån är att fastighetsföretag med svag finansiell ställning troligen är extra 
försiktiga med att göra nedskrivningar när tiderna är sämre. När konjunkturen vänder uppåt är 
det sannolikt de finansiellt svaga företagen som försöker maximera uppskrivningarna. 
 
Analysen genomfördes med hjälp av statistikprogrammet Minitab i vilket vi gjorde 
spridningsdiagram för att visuellt undersöka linjära samband samt regressionsanalyser för att 
undersöka hur starka dessa eventuella samband är.  
 
Det starkaste sambandet hittades mellan konjunkturen och värderingen av 
förvaltningsfastigheterna. Detta var också det enda sambandet vi med statistisk signifikans kan 
bekräfta. Måtten på företagens finansiella styrka verkar inte påverka företagens benägenhet att 
göra upp och nedskrivningar i den mån vi utgick ifrån i våra hypoteser.  
 
Studien resulterade inte i några statistiska bevis för att någon form av earnings management 
förekommer hos fastighetsföretagen vid värdering av fastighetsbeståndet till verkligt värde. 
Dock kan vi inte heller utesluta att så är fallet. 
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1 INLEDNING 

 
I vårt inledande kapitel redogörs för ämnet vi valt att studera med bakgrund till varför vi valt 
just detta ämne. Sedan följer en beskrivning av syftet med studien samt de två hypoteser vi 
utgår ifrån i vår analys. Slutligen förklaras viktiga begrepp och definitioner som används senare 
i uppsatsen. 

 

1.1 Ämnesval och problembakgrund 

Huvudsyftet för de allra flesta företag är att skapa ekonomisk tillväxt så att företagets ägare får 
maximal avkastning på sitt investerade kapital. Investerarna kan, med hjälp av de finansiella 
rapporterna, till exempel ta fram företagens kassaflöden och nyckeltal. Genom att studera dessa 
kan investerarna skaffa sig en uppfattning om den finansiella ställningen. Det finns med andra 
ord incitament för företagen att uppvisa så bra siffror som möjligt och det är inte helt ovanligt 
att företagen använder sig av så kallad earnings management1 för att åstadkomma detta2.  
 
Börsnoterade svenska företag måste följa den internationella redovisningsstandarden 
IFRS/IAS3. Dessa redovisningsprinciper regleras från och med april 2001 av International 
Accounting Standards Board (IASB)4. Regelverket behandlar bland annat vad ett företag skall 
redovisa i resultat- och balansräkningar, när ett företag skall redovisa tillgångar, intäkter etc. 
och till vilket värde tillgångar skall tas upp i balansräkningen. Exempel kan vara vilka 
värderingsmetoder som är tillåtna för respektive tillgång. Tillgångarnas värdering påverkas 
bland annat av marknadens villkor som i sin tur kan påverkas av till exempel konjunkturen.   
 
Konjunkturinstitutets (KI) Barometerindikator för oktober 2008 visar de sämsta siffrorna sedan 
mätningarna inleddes 1996. Samtidigt räknar KI med att Sverige framöver kommer att få den 
svagaste BNP-utvecklingen sedan 1993 och att en återhämtning kan ske först 2011 och 2012. 
Hushållens konsumtion väntas enligt KI bli dämpad och konsumtionstillväxten förutspås bli 
den svagaste sedan krisen på 90-talet.5 Tidningen Affärsvärldens generalindex (AfGX) mäter 
den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen. Sedan 29 december 1995 har AfGX 
ökat med över 340%, räknat till och med 28 december 2007.6 Hittills i år har AfGX backat 
nästan 47%7. Både prognosen från KI och AfGX pekar således på att vi sannolikt befinner oss i 
en konjunkturnedgång8.  
 

                                                 
1 Med earnings management menar vi lagliga eller olagliga metoder för att påverka resultatet i ett företag främst på 
  kort sikt. Exempel på detta är periodiseringar eller omvärderingar. 
2 Healy, P. M. & Wahlen J. M. (1999), A review of earnings management literature and its implications for 
   standard setting, Accounting Horizons, Vol. 13, s. 370f 
3 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007, Stockholm:FAR Förlag, s. 27 
4 Ibid. s. 7 
5 Konjunkturbarometern Företag och hushåll. Oktober 2008 
6 Affärsvärldens Generalindex 
7 Indexjämförelse gjord 2008-12-02 
8 Dobson, Stephen & Susan Palfreman (2002), Grundläggande Nationalekonomi, Malmö:Liber Ekonomi, s. 234 
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På grund av rådande konjunkturnedgång diskuterade vi nedskrivningsbehov för företag som 
värderar sina tillgångar till verkligt värde. Främst tänkte vi då på företag som har en 
övervägande del av sina tillgångar värderade till verkligt värde, exempelvis fastighetsföretag. 
Om dessa företag är publika aktiebolag måste de som sagt följa IFRS/IAS vid värderingen av 
deras förvaltningsfastigheter. En förvaltningsfastighet definieras som mark eller byggnad som 
innehas i syfte att generera hyresinkomster och/eller värdestegring.9 Företaget har då två 
alternativa värderingsmetoder att välja mellan vid redovisning av förvaltningsfastigheterna, de 
kan använda sig av det verkliga värdet eller anskaffningsvärdet och måste använda sig av 
samma metod för samtliga fastigheter10. Om ett företag som använder sig av det verkliga värdet 
vid redovisningen skall det redovisade värdet återspegla marknadsvärdet på balansdagen, vilket 
betyder att företagen skall pröva ned- eller uppskrivningsbehov av fastigheterna inför varje 
balansdag11. Upp- och nedskrivningar kan ge stora effekter på företagets resultat och en 
lågkonjunktur kan slå hårt mot fastighetsföretagen eftersom förvärvsmarknaden tappar fart, 
hyrorna sjunker och vakanserna ökar12. Denna koppling mellan konjunkturen och värdet på 
fastigheter bekräftar vice riksbankchef Lars Nyberg i ett uttalande13. 
 
I en konjunkturnedgång eller i en lågkonjunktur kan det hända att företagens finansiella 
ställning försämras. Det kan till exempel handla om ett försämrat resultat, en sjunkande 
omsättning eller kanske en ökad skuldsättningsgrad. Om det samtidigt är så att företagens 
fastighetsinnehav utgör en relativt stor del av anläggningstillgångarna riskerar företagen att 
drabbas extra hårt om en nedskrivning måste göras. Av denna anledning tror vi att företag med 
ett stort fastighetsinnehav och en svag finansiell ställning (exempelvis en hög 
skuldsättningsgrad eller låg rörelsemarginal) är extra försiktiga med att skriva ner värdet på 
anläggningstillgångarna för att inte ytterligare belasta resultatet. 

1.2 Problemformulering 

Hur påverkas fastighetsföretagens benägenhet till upp/nedskrivningar av sin finansiella 
ställning samt konjunkturen? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa eventuella samband mellan svenska fastighetsföretags 
upp/nedskrivningar av sina förvaltningsfastigheter och dess finansiella ställning med hjälp av 
de interna faktorerna Skuldsättningsgrad, Rörelsemarginal, ROA, ROE och Market/Book-
kvoten samt den externa faktorn konjunktur. 

                                                 
9 IAS 40 p. 5 
10 IAS 40 p. 30 
11 IAS 40 p. 38 
12 Levander, Margaretha (2008) Fastighetsägarna ser om sitt hus, Dagens Nyheter, Din ekonomi, s. 12 
13 Sveriges Riksbank/Riksbanken – Nyberg: Konjunkturen och fastighetsmarknaden 
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1.4 Urval och avgränsningar 

För att besvara vår problemställning samt testa våra hypoteser har vi avgränsat oss till att 
studera börsnoterade svenska fastighetsföretag. Vår definition av ett fastighetsföretag är att 
minst 90 % av omsättningen skall komma ifrån hyresintäkter. Vi valde denna relativt höga 
gräns för att vi endast ville ha med renodlade fastighetsföretag. Och 90 % -gränsen passerades 
av nästan samtliga börsnoterade fastighetsföretag.  Att vi valt just fastighetsföretag beror på att 
deras tillgångar, som nästan uteslutande består av förvaltningsfastigheter, måste prövas för 
omvärdering vid varje balansdag. En sådan omvärdering är intressant eftersom den troligen 
kommer att utgöra en stor andel av resultatet, i synnerhet vid konjunktursvängningar. 
Anledningen till att vi avgränsat oss till endast en typ av företag och enbart noterade på svenska 
börsen är att vi vill ha företag med så liknande yttre och inre förutsättningar som möjligt. 
Eftersom företagen är verksamma på samma marknad blir påverkan från till exempel 
konjunkturen likartad och eftersom alla företag i studien är börsnoterade styrs de av samma 
regelverk, både när det gäller redovisning och skatt.  
 
Det skulle kunna vara många faktorer som styr ett företags benägenhet att skriva upp/ner sina 
tillgångar men vi har valt att koncentrera oss på att studera om skuldsättningsgrad, 
rörelsemarginal, ROA, ROE eller M/B-kvot påverkar företagens upp/nedskrivning av värdet på 
förvaltningsfastigheterna. Vi kommer med andra ord inte att studera eventuella effekter av 
ägarbyte eller liknande. Den enda makroekonomsiska påverkansfaktor vi kommer att studera är 
konjunkturen. 



Inledning 
 

 
4 

 

1.5 Definitioner och begreppsförklaringar 

Anskaffningsvärde Anskaffningsvärdet för en förvaltningsfastighet är inköpspriset 
inklusive kostnader direkt hänförbara till inköpet.14 

 
Earnings managment Med earnings management menar vi lagliga eller olagliga metoder för 

att påverka resultatet i ett företag främst på kort sikt. En vanlig svensk 
översättningen av begreppet är vinstmanipulering men det har en 
negativ klang och därför använder vi oss av det engelska begreppet. 

 
IAS International Accounting Standards heter de äldre 

redovisningsprinciperna, dessa är dock fortfarande gällande. 
 
IFRS International Financing Reporting Standards heter de 

redovisningsprinciper som skapats av IASB.  
 
M/B-kvot Market/Book-kvoten visar förhållandet mellan marknadens värdering 

av företaget och det bokförda värdet av företagets egna kapital. 
 
Preferensaktie Aktie som handlas separat från den vanliga aktien. En preferensaktie 

har företrädesrätt vid till exempel utdelning. 
 
ROA Return-on-asset, räntabiliteten på företagets tillgångar. 
 
ROE Return-on-equity, räntabiliteten på företagets egna kapital. 
 
Rörelsemarginal Visar hur mycket som blir kvar av omsättningen sedan alla kostnader 

exklusive skatt är betalda. Måttet kan även sägas mäta effektiviteten 
för varje omsättningskrona. 

 
Skuldsättningsgrad Visar på hur stor del skulder ett företag har i förhållande till eget 

kapital. Beskriver ett företags finansiella risk samt visar på företags 
långsiktiga betalningsförmåga. 

 
Svag finansiell ställning  Med svag finansiell ställning menar vi företag med en högre 

skuldsättningsgrad, sämre rörelsemarginal, lägre ROE, lägre ROA 
samt lägre M/B-kvot i förhållande till andra företag. 

 
Verkligt värde Det pris till vilken en fastighet skulle kunna säljas i en transaktion 

mellan kunniga parter oberoende av varandra och som har ett 
intresse av att transaktionen genomförs.15 

                                                 
14 IAS 40 p. 21 
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1.6 Statistiska definitioner 

 
Förklaringsgrad (R2) R2 mäter i procent hur mycket av variationen i värdeförändringen 

som förklaras av regressionsekvationen.16 Desto högre R2 desto 
bättre är regressionen. 

 
Multikollinearitet Multikollinearitet kan defineras som ett linjärt samband mellan två 

eller flera oberoende variabler som påverkar koefficienten för 
variablerna. En stark multikollinearitet gör bland annat att variansen 
ökar och gör det svårt att urskilja effekten av respektive variabel.17   

 
P-värde P-värdet mäter sannolikheten att erhålla samma eller ett mer extremt 

resultat om nollhypotesen är sann.18 Ett p-värde lägre än 
signifikansnivån gör att vi kan förkasta nollhypotesen.  

 
Signifikansnivå Signifikansnivån är sannolikheten att begå ett Typ I fel i en 

hypotesprövning.19 En vanlig signifikansnivå är 5 % vilket är den 
nivå vi i första hand använder oss av i våra hypotesprövningar. 

 
Typ I fel Ett Typ I fel infinner sig om vi förkastar en sann nollhypotes. 
 
Typ II fel Ett Typ II fel infinner sig om vi inte förkastar en falsk nollhypotes.  
 
VIF Variance Inflation Factor, ger indikationer på hur allvarlig 

multikollinearitet som infinner sig i en ekvation.20 Ett högt VIF-
värde tyder på en allvarlig multikollinearitet. 

                                                                                                                                                           
15 IAS 40 p. 36 
16 Studenmund A.H. (2006), Using Econometrics – A Practical Guide, Boston:Addison Wesley, femte upplagan. s. 50 
17 Ibid. s. 249ff 
18 Ibid. s. 128 
19 Dahmström, Karin (2000), Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, Lund: 
    Studentlitteratur, tredje upplagan, s. 243 
20 Studenmund, s. 258 
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2 STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 

 
Här beskriver vi vår förförståelse och vetenskapssyn för att delge läsaren om vilka influenser vi 
som forskare kan ha haft på studien. Kapitlet innehåller även en beskrivning av den metod vi 
använt i denna studie. Avslutningsvis redovisar vi hur artiklar och datamaterial samlats in samt 
resonerar kring den kritik som kan framföras mot källorna. 

 

2.1 Förförståelse 

Vår allmänna praktiska förförståelse inom omvärderingar av tillgångar och konjunkturella 
effekter är relativt liten eftersom vi inte arbetat med något inom detta område. Istället grundar 
sig vår förförståelse i våra tidigare studier. Vi studerar båda civilekonomprogrammet med 
inriktning mot redovisning och har läst till och med redovisning på D-nivå. Vi har därmed 
relativt omfattande teoretisk förförståelse inom ämnet, då utbildningen givit oss goda 
kunskaper inom företagsredovisning samt att tolka och utvärdera information i litteratur och 
finansiella rapporter. Risken för att något ska bli fel i studien när det gäller tolkningen av 
företagens årsredovisningar tror vi därför är liten.  
 
Vi har även utbildning inom statistik och nationalekonomi och har därmed teoretisk 
förförståelse även inom dessa områden. Med tanke på att studien innehåller inslag av både 
statistik och nationalekonomi finns det en liten risk för till exempel felaktiga tolkningar på 
dessa området. Den risken tror vi dock är mycket liten eftersom studien inte kommer att 
innehålla svårhanterliga nationalekonomiska termer eller avancerade statistiska beräkningar.  
 
Vi antar att läsaren har en utbildningsnivå som motsvarar vår egen och därför kommer vi inte 
att förklara enkla och inom området vanligt förekommande begrepp.  Ovanliga begrepp och 
egna definitioner återfinns under avsnitt 1.6 och 1.7.  
 
De flesta människor har fördomar, både medvetna och kanske även omedvetna. Fördomar kan 
till exempel göra att vi tolkar information på ett sätt som vi inte skulle gjort annars. För att 
minimera fördomarnas påverkan på vår studie har vi diskuterat vilka eventuella fördomar och 
förutfattade meningar vi kan tänkas ha. Därmed kan vi ta hänsyn till dessa under 
genomförandet av studien. Exempel på detta är att vi tror att finansiellt svaga företag har en 
större benägenhet att skriva upp värdet på sina förvaltningsfastigheter när tillfälle till detta ges. 
Likaså tror vi dessa företag försöker minimera nedskrivningarna när omständigheterna kräver 
detta. Dessa antaganden återspeglas i våra hypoteser, Hypotes I och Hypotes II. 

2.2 Angreppssätt och vetenskapssyn 

Eftersom studiens syfte är att granska det eventuella sambandet mellan företagens finansiella 
ställning och dess omvärdering av tillgångsslaget förvaltningsfastigheter kan studiens sägas 
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vara explorativ.21 Utgångspunkten är de lagar och bestämmelser som gäller 
förvaltningsfatigheter hos företag. Inledningsvis granskades tidigare forskning för att bilda oss 
en uppfattning om vad som studerats tidigare inom vårt problemområde. Utifrån allt detta 
formades våra hypoteser och därefter insamlades data med hjälp företagens årsredovisningar. 
Datamaterialet bearbetades, analyserades och testades sedan för att kunna avgöra om empirin 
kunde styrka våra hypoteser. Vi har med andra ord valt en deduktiv ansats.22 
 
Den kvantitativa datainsamlingsmetoden gjorde att vi fick en stor mängd information vilket gav 
oss en bra bredd. Eftersom vi inkluderat alla företag i vår målpopulation får vi goda möjligheter 
att generalisera utifrån vårt resultat. En kvalitativ metod hade eventuellt kunnat ge oss ett bättre 
djup. Vi hade till exempel kunnat intervjua de redovisningsansvariga på varje företag och på så 
sätt fått ut en mer riklig information men för denna studie anser vi att bredd är att föredra 
framför djup. Om vi använt oss intervjuer hade vi troligen inte kunnat inkludera alla i 
målpopulationen utan istället tvingats göra ett urval. Därmed hade våra generaliseringar vilat på 
en svagare grund. För att på bästa sätt kunna styrka våra hypoteser vill vi få enkel och precis 
information och eftersom en kvantitativ studie går att strukturera mer på detta sätt tycker vi att 
det är rätt undersökningsmetod.23 
 
Ett alternativt angreppssätt skulle kunna vara det Glaser & Strauss kallar Grounded Theory24. 
Vi skulle då ha börjat induktivt till exempel genom att studera ett företag. När vi sedan 
granskade den empiriska informationen kanske vi hade upptäckt att till exempel 
skuldsättningsgraden var hög, samtidigt som nedskrivningarna på förvaltningsfastigheterna var 
låga. I och med detta hade vi kunnat utöka studien till att även granska andra företag. Hade vi 
då funnit ett mönster, till exempel ett samband mellan skuldsättningsgraden och nivån på 
nedskrivningarna, hade vi kunnat generera en teori utifrån detta.25 Vi har emellertid inte någon 
ambition att utveckla nya teorier eftersom vi redan har en frågeställning som vi vill besvara. 
Därför har vi valt en deduktiv ansats.  
 
Samtliga företag i studien följer regelverket IFRS/IAS. Detta regelverk utgör ”objektiva” 
sanningar och lämnar väldigt lite utrymme för egna tolkningar och detsamma gäller företagens 
finansiella redovisning. Vårt synsätt i den här studien är således positivistiskt.26 Vi tänker inte 
hermeneutiskt försöka tolka och förstå varken regelverket eller företagens redovisning, och har 
därför en objektiv relation med datamaterialet vi granskar.27 Vi har med andra ord ett 
objektivistiskt förhållningssätt eftersom vi är observatörer, inte aktörer.28 
 

                                                 
21 Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993), Att utveckla kunskap, Lund:Studentlitteratur, s. 23 
22 Holme, Idar M. & Solvang, Bernt K. (1997), Forskningsmetodik, Lund:Studentlitteratur, s. 51 
23 Ibid. s. 78 
24 Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1968), The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research 
    London:Weidenfeld & Nicolson 
25 Holme & Solvang, s. 57f 
26 Ibid. s. 332 
27 Johansson Lindfors, s. 45 
28 Holme & Solvang, s. 72 
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2.3 Insamling av teorier och artiklar 

Insamlandet av information startades genom ett flertal sökningar efter artiklar och tidigare 
studier i Umeå Universitetsbiblioteks databaser Business Source Premier (EBSCO) och 
Emerald Fulltext. Vi använde oss också av svenska bibliotekens nätverk LIBRIS. De sökord 
som använts är: nedskrivningar, impairment, förvaltningsfastigheter, investment property, 
verkligt värde, fair value, revaluation, earnings management, accounting samt en kombination 
av ovanstående för att specificera träffresultaten. Vi sorterade träffarna i den relevansordning 
databasen gav oss och försökte sedan välja så nya artiklar som möjligt. Vi har även granskat 
källhänvisningar från tidigare studier inom liknande ämnen för att erhålla ytterligare 
information.  

2.4 Insamling av empirin  

 Vår insamling av det empiriska datamaterialet började med att vi beslutade om vilka 
fastighetsföretag som skulle kunna vara med i studien. Första steget var att se vilka svenska 
fastighetsföretag som är representerade på börsen. Vi fann 21 stycken företag som matchade 
våra kriterier på ett fastighetsföretag, alltså att minst 90 % av omsättningen skulle komma från 
hyresintäkter. Detta kriterium hade vi för att företagen skulle bli så jämförbara som möjligt. 
Samtliga 21 företag använder sig också av samma värderingsprinciper i fastighetsvärderingen 
(verkligt värde) vilket är avgörande för om företaget skall vara relevant att inkludera i studien. 
Vi beslutade oss inledningsvis för att inkludera samtliga 21 företag i studien eftersom vi ansåg 
det vara ett lämpligt antal företag.  
 
Datainsamlingen från företagens årsredovisning inkluderade flera år med början år 2005. Vi 
valde att studera flera år eftersom vi ville granska förhållandena både under en uppgående och 
nedgående konjunktur. Att använda just 2005 som första år tyckte vi var lämpligt eftersom en 
ny version av IAS 40 om förvaltningsfastigheter började gälla 1 januari det året. Tidigare år 
skulle därmed inte vara lika jämförbara. Samtliga utvalda företag lämnar kvartalsrapporter 
varför vi även inkluderat data från 2008 års redovisning till och med kvartal tre (Q3).  Syftet 
med studien var inte att göra en hermeneutisk tolkning av den information företagen 
presenterar i sina rapporter, utan använda de data som publicerats i balans- och 
resultaträkningarna för att beräkna de finansiella nyckeltal vi valt ut och sedan pröva dessa 
statistiskt mot upp/nedskrivningarna av förvaltningsfastigheterna.   
 
Ett av de utvalda företagen, Victoria Park, bildades först i mitten av 2007. Således gick det inte 
att få tag på information om tidigare år och vi valde därför att inte ta med Victoria Park i 
studien. Bland de övriga 20 företagen fanns det fyra som inte hade någon finansiell information 
för 2005. Annehem Fastigheter startade sin operativa verksamhet 2006 och därför finns ingen 
finansiell information om företaget från 200529. Catena startade 1967 som ett företag inom 
Volvokoncernen men delades ut till aktieägarna samt börsnoterades först 200630. Före 2006 
uppfyllde Catena således inte våra kriterier för fastighetsföretag och därför är siffror från 

                                                 
29 Annehem Fastigheter, Årsredovisning 2006, s. 36 
30 Catena, Delårsrapport Q1 2006, s. 2 
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Catena för 2005 inte inkluderade i studien. Företaget Dagon var inblandat i ett omvänt förvärv 
av Wise Group under 2006 och det är inte förrän efter det som Dagon blir ett renodlat 
fastighetsföretag31. Därför tar vi inte med några siffror från 2005 för Dagon. Din Bostad 
bildades år 2006 ur bioteknikföretaget Tripep och av denna anledning finns det inga siffror för 
Din Bostad för 200532. För dessa företag får vi således ett partiellt bortfall av data och att inte 
ha komplett information är givetvis en nackdel33. Vi anser dock att bortfallet är så litet att det 
inte påverkat studien i någon betydande omfattning. 

2.5 Dokumentstudie av årsredovisningar 

Eftersom vår studie baseras på historiska data publicerade i företagens finansiella rapporter var 
vårt första steg att få tag på företagens årsredovisningar och delårsrapporter. Samtliga i studien 
inkluderade företag publicerade både sina årsredovisningar och delårsrapporter i PDF-format 
på respektive hemsida. Detta gjorde att vi kunde ladda hem alla företags årsredovisningar från 
och med år 2005 samt delårsrapporten för tredje kvartalet 2008. Nästa steg var att sammanställa 
datamaterialet för att kunna beräkna företagens nyckeltal.34 De nyckeltal vi använt oss av för att 
mäta företagens finansiella styrka är Skuldsättningsgrad, rörelsemarginal, ROA, ROE samt 
M/B-kvot. 
 
När vi granskade värdeförändringen på förvaltningsfastigheterna räknade vi enbart med den 
orealiserade andelen av den redovisade värdeförändringen eftersom det endast är denna andel 
som är av intresse för vår studie. En värdeförändring kan uppkomma vid förvärv eller 
försäljning av en förvaltningsfastighet men detta är den realiserade andelen som vi som sagt 
inte är intresserade av. Det finns en stor variation i storlek mellan de studerade företagen. 
Studiens största företag har en drygt sex gånger högre omsättning än studiens minsta företag. 
Detta har vi dock tagit hänsyn till genom att använda den relativa orealiserade 
värdeförändringen av företagens förvaltningsfastigheter. 
 
Resultatet vi använt oss av i vår studie är resultat före skatt med avdrag för orealiserad 
värdeförändring. Vi har valt att använda oss av resultatet före skatt eftersom uppskjutna skatter 
från tidigare år kan påverka årets resultat i hög utsträckning. Eftersom vi jämför resultatet mot 
värdeförändringen har vi, precis som Lye Chye Loe och Hoe Tan, även exkluderat 
värdeförändringen ur resultatet för att undvika dubbelräkning35. För att illustrera effekten av 
detta kan vi ta Castellum för Q3 2008. Castellums resultat innan värdeförändringen för 
fastigheterna var 544 miljoner, och deras nedskrivning av förvaltningsfastigheterna var 791 
miljoner. Detta resulterade i ett redovisat resultat innan skatt på minus 247 miljoner36. 
Värdeförändringen av fastigheterna gjorde att redovisat resultat gick från en halv miljard i vinst 
till en kvarts miljard i förlust. 

                                                 
31 Wise Group, Årsredovisning 2006, s. 6 
32 Din Bostad, Årsredovisning 2006, s. 1 
33 Dahmström, s. 254 
34 Bilaga 2  
35 Lye Chye Loe, Alfred & Hoe Tan, Tin, Asset Write-Offs – Manegerial Incentives and Macroeconomic Factors, 
    Abacus, Vol. 38, No. 1, s. 141 
36 Castellum, Delårsrapport Q3 2008 & Bilaga 2 
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2.5.1 Nyckeltalen 

Företagen i vår studie har en omsättning som till minst 90 % består av hyresintäkter. 
Rörelsemarginalen visar hur mycket som blir kvar av dessa sedan alla kostnader exklusive skatt 
är betalda. Måttet kan även sägas mäta effektiviteten för varje omsättningskrona. Att vi valt att 
inkludera rörelsemarginalen i studien beror på att vi ville ha ett relativt mått som är jämförbart 
mellan stora och små företag. Rörelsemarginalen beräknar vi som resultat före skatt med 
avdrag för orealiserad värdeförändring dividerat med omsättningen. Det är troligen vanligast att 
använda rörelseresultatet vid beräkning av rörelsemarginalen men vi har som sagt valt att 
exkludera den orealiserade värdeförändringen från resultatet.  
 
Skuldsättningsgraden inkluderades i studien då vi anser att det nyckeltalet på ett bra sätt visar 
hur företagens verksamhet är finansierad. Lye Chye Loe och Hoe Tan definierar 
skuldsättningsgraden som ett mått på företagets finansiella risk37. Kännedom om den finansiella 
risken är viktigt för intressenter som vill ha information om företagets fortlevnad. För att räkna 
ut skuldsättningsgraden har vi dividerat företagets totala skulder med företagets egna kapital. I 
vissa fall händer det att de icke räntebärande skulderna som till exempel avsättningar och 
leverantörsskulder exkluderas vid beräkning av skuldsättningsgraden. Vi vill dock ha med 
företagets alla skulder eftersom vi anser att en skuld är en skuld, även om den inte är 
räntebärande. Ett av studiens företag, Sagax, har sedan 2006 haft preferensaktier. Dessa har vi 
liksom Cotter et al. klassificerat som en skuld och de ingår därmed i den totala skulden för 
Sagax38. 
 
För att räkna ut M/B-kvoten har vi använt företagens aktiekurser på bokslutsdagen, 
multiplicerat med antalet aktier, exklusive preferensaktier för Sagax. Produkten av detta 
dividerar vi sedan med värdet på företagets egna kapital på balansdagen. M/B-kvoten kan 
därmed sägas visa marknadens värdering av företaget. Anledningen till att vi inte inkluderar 
preferensaktierna i beräkningen av M/B-kvoten är som sagt att vi anser att preferensaktierna 
snarare kan betraktas som långsiktiga lån där utdelningen utgör räntan. Omsättningen på 
preferensaktier är oftast lägre och antalet aktieägare färre än för vanliga aktier. Därmed tycker 
vi också att preferensaktierna inte speglar marknadens värde på företaget på ett korrekt sätt. 
M/B-kvoten användes i studien eftersom vi tyckte att det var intressant att använda ett nyckeltal 
baserat på en extern parts värdering av företaget. Om företagets finansiella ställning är stark 
eller svag avgörs enligt oss av marknadens värdering av företaget. I studien av Cotter et al. 
används också M/B-kvoten, dock med benämningen Growth Option vilket vi översätter till 
tillväxtmöjlighet39.  Cotter et al. ser med andra ord M/B-kvoten som ett mått på företagets 
möjlighet att växa medan vi ser det som ett mått på företagets finansiella ställning. 
Marknadsvärdet på aktierna påverkas inte direkt av företagets redovisningsprinciper vilket 
skiljer M/B-kvoten från övriga nyckeltal. 
 

                                                 
37 Lye Chye Loe & Hoe Tan, s. 138 
38 Cotter, Julie, Stokes, Donald & Wyatt, Anne (1998), Analysis of Factors Influencing Asset Writedowns 
    Accounting and Finance, Vol.38. s. 168 
39 Ibid. s. 168 
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ROA har vi definierat som företagets resultat före skatt (med avdrag för orealiserade 
värdeförändringar) dividerat med de totala tillgångarna (med avdrag för orealiserade 
värdeförändringar). Skatten skulle kunna ha en ganska stor påverkan på resultatet och därför 
valde vi att exkludera den. Eftersom förvaltningsfastigheterna i princip är detsamma som de 
totala tillgångarna för de studerade företagen har vi inte tagit någon hänsyn till om det finns 
övriga tillgångar. Cotter et al., har också valt att räkna med de totala tillgångarna minus den 
orealiserade värdeförändringen men de använder sig av förändringen i ROA medan vi i vår 
studie använder det faktiska ROA eftersom vi granskar företagens finansiella ställning och inte 
dess finansiella utveckling40. Vi är medvetna om att datamaterialet från 2008 enbart innehåller 
3 kvartal vilket inte ger fullständigt rättvisande bild för ROA och ROE. Alla företag berörs 
dock likadant och för att inkludera konjunkturnedgången valde vi att ta med data från 2008.  
 
ROE är i studien beräknat som företagets resultat före skatt (med avdrag för orealiserade 
värdeförändringar) dividerat med företagets egna kapital. Storleken på det egna kapitalet 
varierar kraftigt mellan studiens företag. Hufvudstaden har till exempel år 2007 ett eget kapital 
på nästan tolv miljarder medan Russian Real Estate år 2005 endast hade drygt 200 miljoner i 
eget kapital. Trots detta har vi valt att ta med ROE eftersom vi anser att det är ett bra mått på 
företagens finansiella ställning. Detta tycker vi stärks av tidigare studier då även Lye Chye Loe 
och Hoe Tan anser att ROE är ett i sammanhanget relevant mått41. 

2.6 Statistiska undersökningsmetoden 

Efter insamlandet av data och uträkningen av nyckeltal börjar vår statistiska undersökning. I 
denna del av studien ämnar vi att studera eventuella statistiska samband mellan våra valda 
nyckeltal och företagens upp/nedskrivningar för att antingen bekräfta eller förkasta våra 
hypoteser I & II. För att genomföra denna statistiska undersökning användes 
statistikprogrammet Minitab. Det vi ville undersöka var linjära samband mellan nyckeltalen 
och värdeförändringen av fastigheter.  
 
För att göra detta gjordes spridningsdiagram med värdeförändringen mot respektive nyckeltal. 
Spridningsdiagrammen användes för att visuellt studera eventuella linjära samband. Vi 
genomförde också regressioner för samtliga nyckeltal, vilka visar om det eventuella linjära 
sambanden är statistiskt signifikanta. Regressionerna visar även med förklaringsgraden (R2) hur 
mycket av variationen i värdeförändringarna respektive nyckeltal förklarar. Den statistiska 
undersökningen avslutas med en regression med värdeförändringen mot konjunkturen vilken 
visar hur mycket av värdeförändringarna som beror på denna externa variabel.      
 
Inför undersökning av linjära samband mellan nyckeltalen och värdeförändringen ställdes en 
nollhypotes samt en alternativhypotes upp. Regressionsanalyserna användes för att eventuellt 
kunna förkasta nollhypoteserna till förmån för alternativhypotesen. Vi använde oss i första 
hand av 5 procentig signifikansnivå i vår undersökning men anger även om en 10 procentig 

                                                 
40 Cotter et al., s. 170 
41 Lye Chye Loe & Hoe Tan, s. 136 
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nivå skulle medföra några skillnader i analysen. Den 5 procentiga signifikansnivån användes 
för jämförelse med p-värdet vi får ur regressionerna. Är p-värdet lägre än 0,05 kan vi med 
andra ord förkasta nollhypotesen42. Vi valde denna signifikansnivå för att den är allmänt 
accepterad inom statistiska undersökningar. En högre signifikansnivå ökar risken för typ I fel 
och en lägre signifikansnivå skulle öka risken för typ II fel.  

2.7 Källkritik 

En av studiens grundläggande källor är redovisningsstandarden från IASB. Det är viktigt att 
informationen från källan är korrekt och inte förvrängd eller vinklad på något sätt och för att 
försäkra oss om detta har vi använt primärkällan, det vill säga regelboken som är utgiven av 
IASB43. Det föreligger också ett färskhetskrav och när det gäller redovisningsstandarden har vi 
använt regelboken från 200744. Detta är inte den senaste versionen men eftersom IAS 40 inte 
har ändrats sedan det året anser vi inte att det föreligger någon risk för felaktigheter på grund av 
att vi använt regelboken från 2007. 
 
Informationen från KI och Affärsvärlden utgörs av statistik. Givetvis använder vi den senast 
tillgängliga informationen men vi är medvetna om att siffrorna trots detta inte är dagsaktuella. 
Vi är också medvetna om att denna information inte utgör en absolut sanning. 
Barometerindikatorn till exempel är baserad på ett antal av KI utvalda parametrar, till exempel 
förändring i BNP och efterfrågan. Med andra parametrar kunde utfallet ha blivit ett annat. 
 
Flera av de tidigare studier gjorda av andra forskare som vi studerat är några år gamla. Därmed 
finns det en risk att de inte speglar den tid vi lever i idag45. Studierna utgör dock det senaste 
som skrivit inom området vi studerar och eftersom vi är medvetna om att äldre studier kanske 
inte är helt överförbara ser vi inget problem med detta i vår studie. 
 
Margaretha Levander är skribent på tidningen Dagens Nyheter och Lars Nyberg är vice 
riksbankschef. Vi är medvetna om att deras uttalanden saknar vetenskaplig tyngd men 
anledningen till att vi trots detta tog med dem var att vi ville stärka vårt antagande om att det 
finns en koppling mellan konjunkturen och förvaltningsfastigheternas värdering. 
 
Vi har använt oss av fyra olika böcker som berör forskningsmetodik för att minska risken för 
vinklad och ensidig information. En av böckerna är skriven av Ejvegård och en andra av Holme 
& Solvang. Både böckerna är från 1996 och boken som är skriven av Bryman är från 1997. 
Boken som är skriven av Bryman & Bell är från 2005 men de övriga böckerna är med andra 
ord ganska gamla fast eftersom de delar av forskningsmetodiken som vi använder oss av har 
inte ändrats särskilt mycket sedan dess utgör användningen av dessa källor inte någon risk.  
 

                                                 
42 Studenmund. s. 128 
43 Ejvegård, Rolf (1996), Vetenskaplig metod, Lund:Studentlitteratur, s. 60 
44 Ibid. s. 61 
45 Ibid. s. 61 
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Sist men inte minst har vi använt oss av företagens årsredovisningar och den senaste 
delårsrapporten (Q3). De finansiella rapporternas viktigaste egenskaper är att de ska uppfylla 
kraven om begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet46. Trots dessa krav tror vi att 
företagen försöker framställa rapporterna så att de visar bästa möjliga bild av företaget. Här 
finns med andra ord en risk för vinklad information men eftersom vi är medvetna om detta ser 
vi inte något problem med att använda de finansiella rapporterna som källor. Genom att även ta 
med delårsrapporten från tredje kvartalet i år erhåller vi färskast möjliga information om 
företagens finansiella ställning. 
 
Vi har bedömt varje källa utifrån några av de krav som Ejvegård påstår föreligger. 
Bedömningsskalan är femgradig där 1 är sämst uppfyllande av kravet och 5 är bäst. 
Oberoendekravet handlar om ifall forskaren på något vis påverkat informationen. Till exempel 
är en primärkälla att föredra framför en sekundärkälla och barometerindikatorn är 
Konjunkturinstitutets tolkning av deras insamlade information. Någon annan skulle ha kunnat 
göra andra tolkningar. En nyare källa är i allmänhet bättre än en gammal. När vi granskade 
studier som gjort tidigare av andra forskare tittade vi i första hand på så nya studier som 
möjligt. Detta är det så kallade färskhetskravet. Samtidighetskravet handlar om att 
informationen från källan ska ha största möjliga överförbarhet till vår studie. En källa kan vara 
gammal men ändå giltig idag. Agentteorin är en väldigt gammal teori som vi ändå tycker är 
tillämplig för vår studie.47 
 
Nedan har vi gjort en sammanställning över de källor vi använt, förutom de finansiella 
rapporterna. Betygen är inte relativa utan vi har gjort en enskild bedömning av varje källa, 
oberoende av de andra källorna. 

                                                 
46 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, IASB:s föreställningsram, p. 24 
47 Ejvegård, s. 59ff 
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Källa Oberoende Färskhet Samtidighet 

Affärsvärlden 4 5 5 

Bryman 3 3 4 

Bryman & Bell 3 4 4 

Cotter et al. 4 3 4 

Dobson & Palfreman 4 4 4 

Ejvegård 3 3 5 

Glaser & Strauss 4 1 4 

Healy & Palepu 4 4 4 

Healy & Wahlen 4 4 4 

Holme & Solvang 3 3 5 

IASB 5 4 5 

Jensen & Meckling 4 1 4 

Johansson Lindfors 3 3 5 

Konjunjturinstitutet 3 4 5 

Levander 2 5 5 

Lye Chye Loh & Hou Tan 4 4 4 

Nelson & Tarpley 4 4 4 

Nyberg 2 5 5 

Schipper 4 2 4 

Scott 4 4 4 

Studenmund 4 4 4 

Sundgren 4 5 4 

Svanström 4 5 4 

Walsh et al. 4 2 4 
Tabell 1: Betyg av sekundärkällor 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 
I detta kapitel beskriver vi det regler och standarder fastighetsföretagen måste följa samt 
redogör för val av teorier. Vi redogör också för tidigare studier som berört earnings 
management och nedskrivningar. 

 

3.1 Redovisningsstandard 

3.1.1 IASB  

International Accounting Standards Board (IASB) startade sin verksamhet 2001. IASB består 
av 14 medlemmar från nio olika länder, varav 12 stycken arbetar heltid. De är nu en privat och 
oberoende normgivare som jobbar i allmänhetens intresse med att utveckla globala 
redovisningsregler av hög kvalitet som ger transparant och jämförbar information i 
redovisningarna. De arbetar tillsammans med nationella normgivare för att åstadkomma 
överensstämmelse i redovisningsprinciperna världen över och har nu över 100 länder som följer 
eller arbetar för att börja följa standarderna.48  
 
De redovisningsregler IASB utvecklar kallas International Financial Reporting Standards 
(IFRS), tidigare International Accounting Standards (IAS) och dessa måste följas av 
börsnoterade företag i medlemsländerna.49 Eftersom Sverige är medlemmar måste svenska 
börsnoterade företag följa IASB:s reglemente50. Dessa redovisningsregler ger dock möjligheter 
både till olika alternativa metoder för redovisningen och lite egna tolkningar. Den 
redovisningsstandard som berör fastighetsföretag mest är IAS 40 som säger hur man skall 
behandla förvaltningsfastigheter.  

3.1.2. IAS 40 (Förvaltningsfastigheter) 

Denna standard behandlar hur redovisning, värdering av samt upplysningar om 
förvaltningsfastigheter skall genomföras51. Med förvaltningsfastighet avses fastigheter (mark 
eller byggnad) som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring snarare än 
att användas i produktion eller för försäljning i löpande verksamheten52. Om fastigheten 
innehas både för användande i produktionen och för att generera hyresintäkter skall delarna, om 
de kan säljas var för sig också redovisas var för sig. Om detta inte är möjligt utgör fastigheten 
en förvaltningsfastighet om endast en obetydlig del av fastigheten utnyttjas i produktionen53. 
 

                                                 
48 IASB and the IASC foundation, Who We Are and What We Do, s. 5 
49 Ibid. s. 4   
50 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, s. 27 
51 IAS 40 p.1 
52 IAS 40 p.5 
53 IAS 40 p.10 
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Värdet på en förvaltningsfastighet tas vid förvärvet upp till anskaffningsvärdet inklusive 
transaktionskostnader54. Vid senare redovisningar har företaget två alternativa 
redovisningsprinciper; Antingen använder de det verkliga värdet på fastigheten eller 
anskaffningsvärdet av fastigheten med avdrag för ackumulerade avskrivningar och måste 
tillämpa samma princip för samtliga förvaltningsfastigheter55. Om företaget väljer att värdera 
förvaltningsfastigheterna till det verkliga värdet måste de testa om det finns 
omvärderingsbehov eftersom det redovisade värdet skall återspegla marknadsvillkoren på varje 
balansdag56 och de måste fortsätta använda verkligt värde vid värderingen av fastigheten ända 
till utrangering57. 
 
Det verkliga värdet på en förvaltningsfastighet är priset som skulle sättas på en fastighet i en 
transaktion mellan kunniga, av varandra oberoende parter som har ett intresse av att 
transaktionen genomförs58. Skulle kunna definieras som marknadspriset. För tillgångar som 
skall behållas men omvärderas är den bästa indikation på verkligt värde aktuella priser på en 
aktiv marknad för liknande fastigheter59. Om verkligt värde inte går fastställa i enlighet med 
p.45-46 (ovanligt) får ett företag värdera en enskild fastighet till anskaffningsvärdet60 trots att 
det strider mot grundprincipen att alla fastigheter skall värderas enligt samma princip. 
Använder ett företag verkligt värde som princip för värdering av förvaltningsfastigheterna, 
skall de redovisa värdeförändringen mot resultaträkningen det år den härrörs till61. 
 
Denna standard är utgångspunkten i vår teoretiska referensram då det är inom ramarna för 
denna standard fastighetsföretagen måste röra sig vad gäller redovisningsprinciper. Det vill 
säga alla val företagen gör vad gäller redovisningen måste ha stöd från IAS 40.  

3.2 Agentproblem och agentteori  

Ett agentproblem uppkommer när en investerare satsat kapital i ett företag och inte har för 
avsikt att aktivt agera i företagets ledning utan istället delegerar företagsdriften till en 
företagsledning.62 Om både aktieägarna och företagsledningen arbetar för att maximera sin 
egen nytta uppstår ett agentproblem.63 Detta som följd av att målsättningar och övriga 
önskemål skiljer sig mellan företagsledningen och aktieägarna, samt att det är svårt för 
aktieägarna att exakt veta vad företagsledningen gör.64 Det finns anledning att tro att 
företagsledningen agerar för att maximera sin egen nytta hellre än ägarnas. För att förklara 

                                                 
54 IAS 40 p.20 
55 IAS 40 p.30 
56 IAS 40 p.38 
57 IAS 40 p.55 
58 IAS 40 p.36 
59 IAS 40 p.45-46 
60 IAS 40 p.53 
61 IAS 40 p.B49 
62 Svanström, Tobias (2008), Revision och rådgivning. Efterfrågan, kvalitet och oberoende., s. 18 
63 Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 
    Ownership Structure, Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, s. 308 
64 Svanström, s. 18 
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dessa agentproblem samt att beskriva förhållandet mellan exempelvis företag och aktieägare 
används Agentteorin.65 Agentteorin kan definieras som: 66 
 

“Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to 
motivate a rational agent to act on the behalf of the principal when the agent’s 
interest would otherwise conflict with those of the principal.” 

 
Det vill säga att ett agentförhållande inträffar när en eller flera personer (principaler) anlitar en 
annan person (agent) för att arbeta i enlighet med principalens intresse.67 Detta medför dock en 
risk för principalen att agenten agerar mer för egen vinning än för principalens.68   
 
Ett exempel på detta som anknyter till vårt problem angående omvärderingar skulle kunna 
inträffa om företagsledningen har bonusprogram baserade på företagets resultat. Det skulle då 
enligt agentproblematiken i agentteorin innebära att företagsledningen försöker undvika att 
skriva ner tillgångarna. En nedskrivning skulle ge negativa effekter på resultatet och därmed 
även deras bonus. Detta är kanske inte alltid aktieägarnas främsta intresse då de vill ha en så 
rättvisande bild som möjligt av värdering av tillgångarna för att kunna göra kvalificerade 
beslut. Aktieägarna vill troligen ha bästa möjliga avkastning på investerat kapital och gynnas 
därför också av ett bra resultat, men de kan dock även ha ett mer långsiktigt intresse.  
 
Det finns metoder att undvika dessa agentproblem. En metod skulle kunna vara att upprätta 
kontrakt mellan ägarna och företagsledningen för att ge incitament för företagsledningen att 
agera även i ägarnas intresse.69 Ett annat sätt är genom företagsstyrelsen, som har till uppgift att 
i aktieägarnas intressen, övervaka och påverka ledningen för att få dem att arbeta i ägarnas 
intresse70. 
 
Dessa agentproblem kan uppstå inom alla aktiebolag där förhållandet principal/agent infinner 
sig. Vi anser därför att det är högst relevant att inkludera denna teori i vår studie. 

                                                 
65 Jensen & Meckling, s. 308 
66 Scott, W.R. (2003), Financial Accounting Theory, Toronto: Pearson Education Canada inc., s. 305 
67 Jensen & Meckling, s. 308 
68 Svanström, s. 21 
69 Healy, P.M. & Palepu, K.G. (2001), Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A 
    review of empirical disclosure literature, Journal of Accounting and Economics, Vol.31, s. 409f 
70 Ibid. s. 410 
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3.3 Tidigare studier 

3.3.1 Nedskrivning i Australien 

När vi sökte svar på vår frågeställning i tidigare studier hittade vi en studie som studerade 
nedskrivningarna i australiensiska företag. Studien gjordes 1993 då nedskrivningarna var 
relativt stora71. Eftersom vi sannolikt befinner i en tid då stora nedskrivningar kan bli aktuella 
ansåg vi att den studien, trots att den är några år gammal, kunde vara relevant.  
 
Författarna menar att det finns ett visst utrymme för godtycke, till exempel när företagen ska 
beräkna ett återvinningsvärde eftersom det inte finns några strikta regler beträffande 
nuvärdesdiskontering av framtida kassflöden. Studien inriktar sig i huvudsak på 
företagsledningens incitament för och vilka begränsningar som påverkar nedskrivningarnas 
omfattning.72 Cotter et al. drar slutsatsen att företagens finansiella ställning, till exempel nivån 
på skuldsättningsgraden, har en inverkan på hur stora nedskrivningar som görs73. Studien är 
baserad 170 slumpmässigt utvalda börsnoterade företag i Australien och Nya Zeeland. De 
nyzeeländska exkluderades dock från studien eftersom reglerna för de företagen skilde sig från 
de australiensiska. Det slutgiltiga urvalet innehöll 82 företag.  
 
Det visade sig att studien inte var helt överförbar på svenska förhållanden eftersom företagen i 
Australien då kunde välja mellan två olika nedskrivningsmetoder. Med den ena metoden kunde 
företagen göra nedskrivningar mot en omvärderingsreserv och det skiljer sig från hur svenska 
företag ska göra.74 Den andra australiensiska metoden liknade reglerna i IAS 40 som säger att 
omvärderingar ska redovisas direkt mot resultaträkningen75. Cotter et al. har dessutom granskat 
nedskrivningar på alla typer av tillgångar vilket betyder att de även studerat till exempel 
nedskrivning av immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar, inklusive goodwill, skrevs 
enligt studien ner med över 10 % medan förvaltningsfastigheter skrevs ner med mindre än 
5%76. Vi ville undvika denna typ av variation i vår studie och valde därför att göra en egen 
empirisk studie där vi enbart tittar på fastighetsföretag eftersom de bara har en typ av tillgång 
som skall prövas för omvärderingsbehov; förvaltningsfastigheter. Tack vare denna avgränsning 
får vi möjlighet att studera hela populationen istället för ett litet urval. En aspekt som vi dock 
inte tar med i vår studie, men som återfinns i studien av Cotter et al., är hur informativ 
företagens redovisning är, till exempel hur mycket som står i noterna77.  

                                                 
71 Cotter et al., s. 159 
72 Ibid. s. 157f 
73 Ibid. s. 178 
74 Ibid. s. 159 
75 IAS 40 p. B49 
76 Cotter et al., s. 166 
77 Ibid. s. 163 
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3.3.2 Earnings management 

Vi anser att nedskrivningar kan handla om earnings management eftersom det som sagt kan 
finnas ett visst utrymme för företagsledningarna att själva avgöra hur mycket de vill skriva ner. 
Earnings management kan definieras som:78 
 

”[…]a purposeful intervention in the external financial reporting process, with the 
intent of obtaining some private gain[…]” 

 
Earnings management är enligt denna definition ett mycket bredare område än det vi kommer 
att studera men vi valde att ändå studera vad som skrivits om detta. En amerikansk studie från 
1998 delar in företagens försök till earnings management i fyra grupper:79 
 

1. Expenses and Other Losses* 
2. Revenue and Other Gains 
3. Business Combinations 
4. Other Approaches 

 
*Nedskrivningar av förvaltningsfastigheter ligger i grupp 1 

 
Enligt studien görs en majoritet (53%) av försöken till earnings management i grupp 180. 
Eftersom nedskrivningar av förvaltningsfastigheter ligger inom denna grupp tycker vi att vårt 
val att granska tidigare studier inom earnings management är motiverat. 

3.3.3 Big Bath Accounting 

Ett vanligt förekommande begrepp i studier om earnings management är Big Bath Accounting 
som handlar om att företagsledningen medvetet gör stora nedskrivningar eller periodiseringar 
för att ytterligare sänka ett redan lågt resultat. På så vis är det lättare att efterföljande år öka de 
resultatbaserade nyckeltalen.81 Walsh et al. har granskat tidigare studier och hävdar att dessa 
visar att Big Bathing till exempel kan användas när statliga företag ska privatiseras. Om 
företagets resultat körs i botten med hjälp av Big Bath Accounting, precis innan 
privatiseringen, blir det lättare att efterföljande år uppvisa bättre resultat. Därmed blir det enkelt 
för politikerna att motivera privatiseringen.82 
 
Med vår studie kommer vi inte försöka statistiskt bevisa ifall Big Bathing har förekommit i 
något av de studerade företagen. Vi tycker dock det är bra att ha kännedom om begreppet och 
ta hänsyn till fenomenet och detta har artikeln av Walsh et al. bidragit med. 

                                                 
78 Schipper, Kathrine (1989), Commentary on Earnings Management, Accounting Horizons, December, s. 92 
79 Nelson, Mark W., Elliot, John A., Tarpley, Robin L. (2003), How are earnings managed? Examples from 
    Auditors, Accounting Horizons, Supplement, s. 22 
80 Ibid. s. 22 
81 Walsh, Paul, Russel, Craig & Clarke, Frank (1991), ‘Big Bath Accounting’ using extraordinary items 
    adjustments: An Australian Empirical Evidence, Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 18(2), s. 173 
82 Ibid. s. 174 
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3.3.4 Earnings management i Finland 

En annan studie inom earnings management är gjord på finska företag av Stefan Sundgren. 
Sundgren genomförde studien på 99 noterade och 99 onoterade företag under perioden 1997-
2001.83 Huvudsyftet med sundgrens studie var att jämföra förekomsten av earnings 
management mellan publika och privata företag. För att studera vad som påverkade företagens 
omfattning av earnings management användes som förklaringsvariabel bland annat 
skuldsättningsgraden, Sundgren testade alltså om earnings management är en funktion av 
skuldsättningsgraden84.  
 
Sundgrens studie visade på ett statistiskt signifikant samband mellan skuldsättningsgraden och 
förekomsten av earnings management i form av bland annat upp/nedskrivningar85. Detta svarar 
delvis på vår hypotes men vi anser ändå det vara intressant att testa våra hypoteser på svenska 
förhållanden och svenska fastighetsföretag. Sundgrens studie är gjord på finska företag före 
införandet av IFRS. För vår studie gäller IFRS och dessutom testar vi några andra faktorer som 
eventuellt kan vara kopplade till upp/nedskrivningar. Studien har dock givit oss vägledning för 
hur vårt problem kan testas. 

3.3.5 Nedskrivningar i Singapore 

I en förhållandevis nygjord studie (2002) av Lye Chye Loe och Hoe Tan granskas 78 företag 
noterade på börsen i Singapore. Studien granskar både företagsspecifika faktorer såväl som 
makroekonomiska vilka kan tänkas påverka företagens nedskrivningar av anläggningstillgångar 
och långsiktiga investeringar.86  
 
Företagen i vår studie innehar tillgångar som till minst 90 % består av förvaltningsfastigheter. 
Vi gör därför inte någon egen analys av upp/nedskrivningar av övriga investeringar eller 
tillgångar. Förvaltningsfastigheter räknas i företagens balansräkningar som en 
anläggningstillgång och vi anser därför att studien av Lye Chye Loe och Hoe Tan är jämförbar 
med vår 
 
Lye Chye Loe och Hoe Tan utgår från fem hypoteser som med vår översättning lyder: 
 

1. Frekvens och storlek på nedskrivningar är negativt korrelerade med företagets 
lönsamhet.87 

2. Frekvens och storlek på nedskrivningar är positivt korrelerade med förändring i 
företagets ledning.88 

3. Frekvens och storlek på nedskrivningar är negativt korrelerade med företagets 
skuldsättningsgrad.89 

                                                 
83 Sundgren, Stefan (2007), Earnings management in public and private companies – evidence from Finland, The 
    Finnish Journal of Business Economics, Vol. 1, s. 36 
84 Ibid. s. 35 
85 Ibid. s. 57 
86 Lye Chye Loe & Hoe Tan, s. 134 
87 Ibid. s. 137 
88 Ibid. s. 138 
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4. Frekvens och storlek på nedskrivningar av omsättningstillgångar är negativt korrelerade 
med BNP, uthyrningsgrad samt förändring i priset på aktier i fastighetsföretag och 
positivt korrelerad med räntenivåer.90 

5. Frekvens och storlek på nedskrivningar av långsiktiga investeringar är negativt 
korrelerade med BNP samt generella aktieindex och positivt korrelerade med både 
räntenivåer och graden av arbetslöshet.91 

 
Slutsatserna i studien är att de externa faktorerna arbetslöshet, BNP-tilläxt och uthyrningsgrad 
är signifikanta förklaringsvariabler till nedskrivningarna. Dessutom är de företagsspecifika 
faktorerna ROA samt förändring i företagets ledning också relaterade till nedskrivningarna.92 
Studien ligger i linje med vårt syfte att granska både företagsspecifika och externa 
påverkansfaktorer. Som framgår av hypoteserna ovan gör Lye Chye Loe och Hoe Tan en 
distinktion mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. Våra hypoteser inrymmer flera olika 
typer av mått som vi tycker definierar företagens finansiella ställning. Sambanden i studien av 
Lye Chye Loe och Hoe Tan är signifikanta på olika nivåer och detta har givit oss insikt i att 
även i vår studie prova alternativa signifikansnivåer93. 

3.4 Hypoteser 

För att analysera eventuella samband mellan företagens finansiella ställning och dess upp- 
respektive nedskrivningar har vi formulerat två hypoteser. 
 
Hypotes I: Företag med svag finansiell ställning är mindre benägna att skriva ner sina tillgångar 
i konjunkturnedgång för att kunna visa ett bättre resultat. 
 
Hypotes II: Företag med svag finansiell ställning är mer benägna att skriva upp sina tillgångar i 
konjunkturuppgång för att kunna visa ett bättre resultat. 

                                                                                                                                                           
89 Lye Chye Loe & Hoe Tan, s. 138 
90 Ibid. s. 139 
91 Ibid. s. 140 
92 Ibid. s. 150 
93 Ibid. s. 149 
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4 EMPIRI OCH ANALYS 

 
Kapitlet börjar med en presentation av vår insamlade data ur årsredovisningarna. Sedan 
redogörs för de statistiska hypotesprövningar vi genomfört för att svara på våra hypoteser.

 

4.1 Data från årsredovisningarna 

Diagram 1 visar värdeförändringen på företagens förvaltningsfastigheter från år 2005 till och 
med tredje kvartalet 2008. Under de tre första studerade åren har inget av företagen gjort någon 
nedskrivning. Detta kan förklaras av att konjunkturen var på uppgång, diagram 2 (på nästa sida) 
visar att AfGX steg med över 50 % under samma period. När konjunkturen steg ökade även 
marknadsvärdet på företagens förvaltningsfastigheter och därmed kunde företagen istället 
skriva upp fastigheternas värde. De senaste kvartalsrapporterna visar dock att flera företag nu 
tvingats skriva ner värdet på förvaltningsfastigheterna igen och i relativa tal är Allokton det 
företag som gjort de största nedskrivningarna. Två företag, Brinova och Wihlborgs Fastigheter 
har skrivit upp värdet på sina förvaltningsfastigheter enligt den senaste kvartalsrapporten, dock 
ytterst lite, mindre än 1 % för båda företagen. Vi har ett partiellt bortfall under 2005 för 
Annehem Fastigheter, Catena, Dagon samt Din Bostad eftersom företagen inte existerade då. 
Det är skillnaderna mellan företagen som är det mest intressanta så det partiella bortfallet har 
liten betydelse. 
 

 
Diagram 1: Värdeförändring av fastigheter i procent av totala fastigheter 
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Vi ville granska sambandet mellan konjunkturen och företags värdeförändring av dess 
fastigheter. Som mätinstrument av konjunkturen använder vi oss av AfGX. Diagram 2 nedan 
visar sambandet mellan värdeförändringen på förvaltningsfastigheterna med konjunkturen och 
visar på ett tydligt samband. Under högkonjunktur skriver företagen generellt upp värdet på 
sina förvaltningsfastigheter medan de i lågkonjunktur skriver ner detsamma. Detta stämmer 
överens med diskussionen i bakgrunden till arbetet då vi trodde att företagen skulle vara 
tvungna till nedskrivningar nu när konjunkturen vänt nedåt. Det ligger även i linje med vice 
riksbankchef Lars Nybergs uttalande om att det finns en koppling mellan konjunkturen och 
värdet på fastigheter.94  Konjunkturen har med andra ord stor betydelse för om företagen 
skriver upp eller ned värdet på fastigheterna, men skillnaderna i hur stora upp eller 
nedskrivningar mellan företagen är (se diagram 1) måste bero på andra variabler. 
 

 
Diagram 2: Jämförelse mellan Konjunktur & Genomsnittlig Värdeförändring 

 

                                                 
94 Sveriges Riksbank/Riksbanken – Nyberg: Konjunkturen och fastighetsmarknaden 



Empiri och Analys 
 

 
24 

 

Diagram 3 nedan visar på företagens genomsnittliga skuldsättningsgrad över de år vår studie 
innefattar. Vi ser ganska stora skillnader mellan företagens med Hufvudstaden och Heba som 
de enda företag med en skuldsättningsgrad på mindre än 1,0. Det företaget med absolut högst 
skuldsättning är Allokton med genomsnittlig skuldsättningsgrad på hela 13,25 ggr (diagrammet 
är kapat i x-axeln). Detta beroende på ett väldigt lågt eget kapital, inte att de hade extremt 
mycket mer skulder än resterande företag. Vi testar senare i detta kapitel om storleken på 
skuldsättningsgraden påverkar benägenheten att göra upp/nedskrivningar. 

 
Diagram 3: Genomsnittlig skuldsättningsgrad 
                          

Första resultatbaserade nyckeltalet i studien som mått på företagens finansiella ställning är 
rörelsemarginalen. Vi ser nedan i diagram 4 att nästan alla företag visat på positiv 
rörelsemarginal för samtliga år och endast Russian Real Estate (Ruric) har haft ett negativ 
rörelsemarginal mer än ett år. Den sammanlagda negativa rörelsemarginalen för Ruric 2005-
2007 ligger på - 615 % och för att stapeln inte skulle bli för lång är den kapad i diagrammet. 
Ruric är ett svensknoterat företag vars fastighetsbestånd ligger i sin helhet i Ryssland. Detta 
kan göra att de har en annorlunda konjunktur och marknad vilket kan förklara skillnaden mot 
övriga företag. Vi kan heller inte helt utesluta att de lyckas ta ut vinsterna i Ryssland och därför 
visar dåliga resultat i Sverige. Eftersom Ruric motsvarade alla våra kriterier för 
fastighetsföretag kan vi dock inte utesluta dem ur vår studie.  
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Diagram 4: Rörelsemarginal 
  

Värt att notera i diagram 4 är att endast tre företag uppvisar en negativ rörelsemarginal hittills i 
år när konjunkturen har vänt kraftigt nedåt. Detta skulle kunna bero på en viss eftersläpning i 
resultatet och att de sämre resultaten på grund av rådande konjunkturnedgång visar sig först 
senare år. Även här har vi ett partiellt bortfall under 2005 för vissa företag men skillnaderna 
mellan företag och år syns tydligt ändå. 
 

 
Diagram 5: ROA  
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Ovan i diagram 5 illustreras ROA för år 2005 till och med Q3 2008. Eftersom Allokton, 
Annehem Fastigheter och Balder uppvisade ett negativt resultat i den senaste kvartalsrapporten 
blir ROA i år negativ för dessa företag. Ruric har haft ett negativt resultat under de tre första 
undersökta åren vilket har resulterat i ett negativt ROA. I den senaste kvartalsrapporten 
uppvisar Ruric ett positivt resultat men eftersom resultatet var så lågt (0,5 miljoner) blir ROA 
också lågt (ungefär 0,02%).  

 
Diagram 6: ROE 

 
Liksom med ROA blir ROE negativt när resultatet är negativt. Anledningen till att staplarna för 
Allokton är så långa beror på att företaget har ett väldigt lite eget kapital. I kvartalsrapporten 
för Q3 2008 redovisar ett eget kapital på strax över 170 miljoner kronor. Genomsnittligt eget 
kapital för studiens alla företag från Q3 2008 ligger på mer än 4 miljarder kronor. Det negativa 
resultatet för Ruric under 2005-2007 ger ett negativt ROE och det blygsamma resultatet för Q3 
2008 gör att stapeln för Ruric 2008 inte syns i diagrammet. Även här har vi självklart ett 
partiellt bortfall under 2005 för företagen Annehem Fastigheter, Catena, Dagon och Din 
Bostad. 
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Det sista nyckeltal vi testar om eventuell påverkan på benägenhet till upp/nedskrivningar är 
M/B-kvoten, vilket visar hur marknaden värderar företaget. Nedan i Diagram 7 har vi 
presentarat dessa värden i genomsnitt över tiden för studien. Har företaget en M/B–kvot över 
1,0 betyder det att marknadsvärdet på det totala antalet aktier överstiger bokförda värdet på det 
egna kapitalet. Noterbart är att flertalet företag har ett marknadsvärde på aktierna som är lägre 
än det bokförda värdet på det egna kapitalet vilket tyder på att marknaden har låga 
förväntningar på dessa företag. 
 

 
Diagram 7: Genomsnittlig Market/Book-kvot 
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4.2 Statistiska studien 

I studien ingår en beroende variabel (Värdeförändringen) samt fem oberoende variabler 
(förklaringsvariabler). För att testa våra hypoteser använder vi oss av ekvationen nedan, vilken 
visar på hur modellen för vår studie ser ut: 
 
Y = α + β1 Skuldsättning + β2 Rörelsemarginal + β3 ROE + β4 ROA + β5 M/B + ε där ε ~ N(0,σ) 
 
Y : Beroende variabel (Värdeförändring) 
α : Konstant 
βi : Koefficienter för de oberoende variablerna 
ε : Slumpterm 

 
Om våra grundhypoteser som vi presenterade (i 3.4 Hypoteser) är sanna skulle vi vänta oss att 
företag med en hög skuldsättningsgrad skulle vara mer villiga att skriva upp värdet på 
tillgångarna än företag med en lägre skuldsättningsgrad. Detta skulle enligt våra hypoteser I & 
II betyda att β1 är positiv och påverkar Y positivt, d.v.s. ökar värdeförändringen. Företag med 
en bättre rörelsemarginal väntar vi oss vara mer benägna till nedskrivningar vilket skulle ge β2 
ett negativt värde som påverkar Y negativt, d.v.s. minskar värdeförändringen. ROE och ROA är 
också mått på lönsamhet och eftersom vår hypotes är att mindre lönsamma företag (finansiellt 
svaga) inte gärna skriver ner sina tillgångar skulle ett högre värde på ROE samt ROA påverka 
Y negativt. Vår sista oberoende variabel är M/B-kvoten som visar på marknadens värdering av 
företaget. Om värdet på M/B-kvoten är lägre än 1,0 tänker vi oss att marknaden anser att 
företaget är finansiellt svagt. Detta gör att vi tror finansiellt svaga företag gärna skriver upp 
värdet på tillgångarna när tillfälle till detta ges, till exempel under en lågkonjunktur vilket 
skulle minska värdeförändringen. 
 
För att testa om någon av våra oberoende variabler påverkar värdeförändringarna av 
förvaltningsfastigheterna börjar vi med följande hypotesprövning: 
 
H0: Ingen av de oberoende variablerna påverkar värdeförändringen 
HA: Någon av de oberoende variablerna påverkar värdeförändringen 
 
H0 testades sedan i Minitab med ett ANOVA-test. Resultatet av testet visas nedan i tabell 3. 
 

Source DF SS MS F P 

Regression        5   0,030930   0,006186   3,59   0,006 

Residual Error   66   0,113660   0,001722   

Total            71   0,144590    
Tabell 2: ANOVA-test, samtliga oberoende variabler 
 
Det väldigt låga P-värdet ger starka statistiska bevis på att vi kan förkasta nollhypotesen. Med 
andra ord, någon eller några av våra oberoende variabler är linjärt relaterade till 
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värdeförändringar i företagens förvaltningsfastigheter. För att ta reda på vilken eller vilka 
variabler som påverkar värdeförändringen utförde vi en multipel linjär regressionsanalys med 
samtliga oberoende variabler. Nedan i tabell 4 visas bland annat P-värdet för respektive 
variabel samt Coef som visar om de påverkar regressionen positivt eller negativt. 
 

Predictor Coef SE Coef T P VIF 

Constant                     0,02170    0,01472    1,47   0,145  

Skuldsättning    -0,003752   0,001851   -2,03   0,047   1,408 

Rörelsemarginal   -0,03213    0,01412   -2,28   0,026   2,967 

ROE                          -0,0799     0,1036   -0,77   0,443   3,007 

ROA                           1,2899     0,4806    2,68   0,009   4,279 

Market/Book                0,00291    0,01348    0,22   0,830   1,243 

 

S = 0,0414984    R-Sq = 21,4%   R-Sq(adj) = 15,4% 
Tabell 3: Multipel regressionsanalys med samtliga oberoende variabler 

 
Enligt denna regressionsanalys har skuldsättningsgraden, rörelsemarginalen samt ROA på en 5 
procentig signifikansnivå en påverkan på företagens upp/nedvärdering av sina 
förvaltningsfastigheter. Vi saknar statistiska bevis för att någon av de andra variablerna 
påverkar värdeförändringen. VIF-värdena indikerar att det finns multikollinearitet mellan de 
oberoende variablerna. Med andra ord finns det ett linjärt samband mellan två eller flera av de 
oberoende variablerna vilket gör att de kan påverka varandra. Pearson korrelationsmatrisen i 
tabell 5 visar på hur starkt sambandet är. Talen inom parentes är p-värden och låga p-värden 
tyder på multikollinearitet.  
 
Korrelationsmatris 
 
 Skuldsättning Rörelsemarginal ROE ROA 

Rörelsemarginal 0,070                             
0,545 

   

ROE 0,431              
(0,000) 

0,564 
(0,000) 

  

ROA 0,234 
(0,002) 

0,767 
(0,000) 

0,766 
(0,000) 

 

Market/Book -0,111 
(0,353) 

-0,254 
(0,031) 

-0,066 
(0,581) 

-0,042 
(0,723) 

Tabell 4: Pearson Korrelationsmatris 

 
Korrelationsmatrisen visar att flera av variablerna är korrelerade med varandra. M/B-kvoten 
(Market/Book) har lägst VIF-värde och är enbart korrelerad med rörelsemarginalen. Övriga 
variabler är korrelerade med två eller flera av de andra oberoende variablerna. Eftersom detta 
gör det svårt att avgöra vilken av de oberoende variablerna som påverkar den beroende 
variabeln (värdeförändring av förvaltningsfastigheter) testar vi de oberoende variablerna var för 
sig i spridningsdiagram samt regressioner. 
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4.2.1 Skuldsättningsgrad 

För att testa skuldsättningsgradens påverkan på företagens värdeförändring av 
förvaltningsfastigheterna har vi dessa hypoteser: 
 
H0: Värdeförändringen påverkas inte av Skuldsättningsgraden (β1 =0) 
HA: Värdeförändringen påverkas av Skuldsättningsgraden (β1 ≠ 0) 
 
För att testa ett linjärt samband mellan företagens skuldsättningsgrad och värdeförändringen av 
deras förvaltningsfastigheter gjorde vi ett spridningsdiagram. I diagram 8 är samtliga 
observationer inkluderade. Outliers (markerade med större svarta romber) har eliminerats i 
diagram 9. Vi valde att göra ett diagram utan outliers för att se i vilken utsträckning dessa 
påverkar regressionslinjen.  
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Diagram 8 (Vänster): Spridningsdiagram Värdeförändring vs. Skuldsättningsgrad 
Diagram 9 (Höger): Spridningsdiagram Värdeförändring vs. Skuldsättningsgrad utan outliers 

 
Spridningsdiagrammen med skuldsättningsgraden och värdeförändringen visar inga tydliga 
linjära samband varför vi även genomförde en regression med dessa variabler för att se om det 
fanns ett statistiskt samband. 
Predictor Coef SE Coef T P 

Constant 0,044838 0,006566 6,83 0,000 

Skuldsättningsgrad -0,004115 0,001655 -2,49 0,015 

 

S = 0,0448621 R-Sq = 7,7%  

 

Outliers Skuldsättningsgrad Värdeförändring Fit SE Fit Residual St Resid 

21 11,3 0,00690 -0,00150 0,01544 0,00840 0,20 X 

22 1,4 0,14984 0,03917 0,00545 0,11067 2,49 R 

61 25,0 -0,05484 -0,05820 0,03770 0,00336 0,14 X 

74 0,8 -0,05422 0,04150 0,00583 -0,09572 -2,15 R 

76 cases used, 4 cases contain missing values 

R visar observationer med en hög standardiserad residual (St Resid) 
X visar observationer vars X-värde har en stor påverkan på linjens lutning 
Tabell 5: Regressionsanalys, Värdeförändring vs. Skuldsättningsgrad 
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Regressionen i tabell 6 visar med det låga P-värdet (0,015) att det finns ett statistiskt signifikant 
samband mellan skuldsättningsgraden och värdeförändringen. Sambandet är dock negativt 
viket går mot våra hypoteser. Enligt Hypotes I skulle företag med en svag finansiell ställning 
vara mer restriktiva när det gäller nedskrivningar men regressionslinjens lutning visar på det 
motsatta. Vi kan inte hellre hitta något som stärker Hypotes II om att dessa företag skulle välja 
att skriva upp i högre utsträckning än de med en stark finansiell ställning. Resultatet i vår studie 
går även mot tidigare studier då både Cotter et al.95 och Sundgren96 kom fram till slutsatsen att 
företag med hög skuldsättningsgrad skriver ner sina tillgångar mindre än företag med lägre 
skuldsättningsgrad. Vi ser dock i vår regressionsanalys i tabell 6 att förklaringsgraden (R2) är 
väldigt låg, endast 7,7 procent, vilket betyder att skuldsättningsgraden endast förklarar 7,7 
procent av variationen på värdeförändringarna.  
 
När vi studerar plottarna i diagram 9 ser vi ett kilformat mönster som smalnar av med höjd 
skuldsättningsgrad. Kilformen skulle tyda på att företag med högre skuldsättningsgrad är 
försiktigare med både upp och nedskrivningar än företag med en lägre skuldsättningsgrad. Ett 
sådant samband skulle bekräfta vår Hypotes I att företag med sämre finansiell ställning är 
mindre benägna att göra nedskrivningar men dock vara mot vår Hypotes II kanske för att 
mindre skuldsatta företag klarar mer fluktuationer i resultatet.  

4.2.2 Rörelsemarginal 

Vår andra oberoende variabel vi tror kan påverka företagens benägenhet till upp/nedskrivningar 
är rörelsemarginalen. Vi har därför ställt upp följande hypoteser: 
 
H0: Värdeförändringen påverkas inte av rörelsemarginalen (β2 = 0) 
HA: Värdeförändringen påverkas av rörelsemarginalen (β2 ≠ 0) 
 
Spridningsdiagrammet 10, visar på att det inte finns något som tyder på linjärt samband mellan 
värdeförändringen och rörelsemarginalen för våra fastighetsföretag. I diagram 11 har outliers 
eliminerats men inte heller i detta diagram ser vi något tydligt samband. Detta bekräftas av 
regressionsanalysen i tabell 7 vilken ger ett så högt p-värde som 0,749. Detta betyder att det 
inte finns något statistiskt signifikant samband mellan rörelsemarginal och värdeförändring. 
Förklaringsgraden på endast 0,1 % säger att variationen i värdeförändringen till 0,1 % förklaras 
av rörelsemarginalen. 
 
Eftersom rörelsemarginalen är ett lönsamhetsmått trodde vi att en högre rörelsemarginal skulle 
göra företagen mer benägna att skriva ner värdet på sina tillgångar. Vi fann dock inget 
statistiskt stöd i vår undersökning för att kunna förkasta nollhypotesen. 

                                                 
95 Cotter et al. s.173 
96 Sundgren. s.57 
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Diagram 10: (vänster) Spridningsdiagram Värdeförändring vs. Rörelsemarginal 
Diagram 11: (höger) Spridningsdiagram Värdeförändring vs. Rörelsemarginal utan outliers 
 
Predictor Coef SE Coef T P 

Constant                    0,033882   0,005922   5,72   0,000 

Rörelsemarginal  0,002790   0,008685   0,32   0,749 

 

S = 0,0466669    R-Sq = 0,1%  

 

Outliers Rörelsemarginal Värdeförändring Fit SE Fit Residual St Resid 

 17             -1,38           0,00000   0,03002   0,01551   -0,03002      -0,68 X 

 22              0,91           0,14984   0,03643   0,00760    0,11341       2,46R 

 34              0,50           0,12902   0,03527   0,00564    0,09375       2,02R 

 37             -4,05           0,10567   0,02257   0,03812    0,08310       3,09RX 

       

 

76 cases used, 4 cases contain missing values 

R visar observationer med en hög standardiserad residual (St Resid) 
X visar observationer vars X-värde har en stor påverkan på linjens lutning 
Tabell 6: Regressionsanalys Värdeförändring vs. Rörelsemarginal 
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4.2.3 ROA 

ROA visar räntabiliteten (avkastning) på tillgångarna och i vårt fall är tillgångarna företagens 
förvaltningsfastigheter. För att testa det statistiska sambandet mellan ROA och 
värdeförändringen använder vi följande hypotes: 
 
H0: Värdeförändringen påverkas inte av ROA (β4 = 0) 
HA: Värdeförändringen påverkas av ROA (β4 ≠ 0) 
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Diagram 12: (vänster) Spridningsdiagram Värdeförändring vs. ROA 
Diagram 13: (höger) Spridningsdiagram Värdeförändring vs. ROA utan outliers 

 
Spridningsdiagrammen 12 & 13 visar ett positivt linjärt samband mellan ROA och 
värdeförändringen. Företag med stark finansiell ställning, det vill säga de med hög ROA, gör 
mer uppskrivningar än företag med låg ROA. Detta går tvärs emot Hypotes II där vi trodde att 
förhållandet var det omvända. Hypotes II grundar sig i tidigare studier, till exempel Cotter et al. 
som finner ett signifikant samband mellan ROA och de totala nedskrivningarna97.  Den studien 
visar dock ett negativt samband där lutningen på regressionslinjen är -0,377398. Vi trodde att de 
finansiellt starka företagen skulle skriva ner mer för att minska resultatet (och därmed skatten). 
Det kan vara så att agenterna i de finansiellt starka företagen vill visa sin handlingskraft för 
principalerna och därför skriver de hellre upp värdet på förvaltningsfastigheterna. En anledning 
till att vår studie visar ett annorlunda resultat kan bero på att vi granskar både upp och 
nedskrivningar medan Cotter et al. enbart studerar nedskrivningar99.  

                                                 
97 Cotter et al., s. 171 
98 Ibid. s. 173 
99 Ibid. s. 159 
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Predictor Coef SE Coef T P 

Constant    0,022626   0,007933   2,85   0,006 

ROA           0,4900     0,2427   2,02   0,047 

 

S = 0,0454637    R-Sq = 5,2 %     

 

Outliers ROA Värdeförändring Fit SE Fit Residual St Resid 

 11    0,0740           0,03260   0,05890   0,01307   -0,02631      -0,60 X 

 12    0,0752           0,01830   0,05947   0,01333   -0,04117      -0,95 X 

 17   -0,0307           0,00000   0,00759   0,01440   -0,00759      -0,18 X 

 22    0,0192           0,14984   0,03202   0,00538    0,11782       2,61R 

 34    0,0279           0,12902   0,03632   0,00528    0,09271       2,05R 

 37   -0,0460           0,10567   0,00009   0,01792    0,10559       2,53RX 

 

76 cases used, 4 cases contain missing values 

R visar observationer med en hög standardiserad residual (St Resid) 
X visar observationer vars X-värde har en stor påverkan på linjens 
lutning 
Tabell 7: Regressionsanalys Värdeförändring vs. ROA 

 
En av de outliers vi eliminerat i diagram 13 är Annehem Fastigheter (obs. 62) som skrivit ned 
värdet på fastigheterna trots att de uppvisar en negativ ROA. Agentproblematiken i samband 
Big Bathing skulle kunna vara orsaken till denna nedskrivning trots det redan negativa 
resultatet. Företaget tar denna stora smäll ett år och hoppas på att kunna visa på ett bättre 
resultat nästa år. Ett sådant agerande från företagsledningen (agenterna) skulle då kunna bero 
på att deras bonus är baserad på företagets resultat. Efter konstaterande att företaget inte 
kommer göra vinst för året och ingen bonus kommer betalas ut anser företagsledningen att det 
bästa sättet att nyttomaximera för sig själva är att ”dumpa” resultatet ännu mer. Denna form av 
earnings management ger då ledningen större möjligheter att kunna visa på ett bättre resultat 
nästkommande år och därmed erhålla bonus. Vi har inte granskat företagens bonusprogram 
men skulle det vara så att de är resultatbaserade kan detta vara förklaringen till att företagen 
som redan har en stark finansiell ställning väljer att skriva upp värdet på 
förvaltningsfastigheterna. 
 
Lye Chye Lou och Hoe Tan använder ROA som ett mått på företagets prestation, inte som ett 
mått på företagets finansiella ställning. De erhöll ett statistiskt signifikant samband mellan 
ROA och nedskrivningar på en 5 procentig signifikansnivå.100 Även i vår studie är sambandet 
signifikant (se tabell 8) och H0 skulle kunna förkastas men eftersom sambandet är positivt och 
inte negativt går det emot våra grundhypoteser. 

                                                 
100 Lye Chye Loe & Hoe Tan, s. 149 
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4.2.4 ROE  

En fjärde förklaringsvariabel vi använt oss av är ROE, vilket är ett mått på avkastningen på det 
av aktieägarna satsade kapitalet. Vi har följande hypotesprövning för test av sambandet mellan 
ROE och värdeförändringen: 
 
H0: Värdeförändringen påverkas inte av ROE (β3 = 0) 
H1: Värdeförändringen påverkas av ROE (β3 ≠ 0) 
 
Diagram 14 nedan visar inget tydligt linjärt samband mellan värdeförändringen och ROE. Två 
extrema observationer, Allokton med hög ROE för 2006 (obs. 21) en låg ROE för 2008  
(obs. 61) gör att de övriga ser ut att vara väldigt koncentrerade. Efter eliminering av outsiders 
framkommer i diagram 15 något som kan ses som ett positivt linjärt samband. 
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Diagram 14: (vänster) Spridningsdiagram Värdeförändring vs. ROE 
Diagram 15: (höger) Spridningsdiagram Värdeförändring vs. ROE utan outliers 

 
Predictor Coef SE Coef T P 

Constant    0,026293   0,006875   3,82   0,000 

ROE          0,12052    0,06396   1,88   0,063 

 

S = 0,0464104    R-Sq = 4,6%     

 

Outliers ROE Värdeförändring Fit SE Fit Residual St Resid 

 21    0,253           0,00690    0,05684   0,01286   -0,04994      -1,14 X 

 22    0,046           0,14984    0,03179   0,00546    0,11805       2,61R 

 34    0,049           0,12902    0,03216   0,00540    0,09686       2,14R 

 37   -0,105           0,10567    0,01370   0,01231    0,09198       2,09R 

 61   -0,411          -0,05484   -0,02324   0,03119   -0,03160      -0,95 X 

 

73 cases used, 7 cases contain missing values 

R visar observationer med en hög standardiserad residual (St Resid) 
X visar observationer vars X-värde har en stor påverkan på linjens lutning 
Tabell 8: Regressionsanalys Värdeförändring vs. ROE 
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Regressionsanalysen i tabell 9 visar (med ett p-värde på 0,063) att det positiva linjära 
sambandet mellan ROE och värdeförändring är signifikant på 10 procentig signifikansnivå, 
dock inte på en 5 procentig nivå vilket gör att vi enbart kan förkasta H0 på en 10 procentig 
signifikansnivå. Att det statistiska sambandet är positivt går dock även detta emot våra 
hypoteser I & II. 
 
Att alla våra resultatbaserade nyckeltal; Rörelsemarginal, ROA och ROE visade på liknande 
statistiska resultat är inte oväntat men det är däremot oväntat att de går emot våra hypoteser  
I & II. Som vi diskuterat tidigare är det antingen så att resultatet inte påverkar 
fastighetsföretagens benägenhet till upp eller nedskrivningar eller så finns en viss fördröjning i 
resultaten och att företagen i sina resultaträkningar känner av årets lågkonjunktur först under 
2009. Ett sista alternativ skulle kunna vara att företagsledningen väljer att inte skriva upp 
värdet på sina fastigheter trots möjlighet och dåligt resultat. Anledningen till det skulle då gå 
koppla till Big Bathing-teorin och att det kan vara lika bra att ta ett dåligt resultat ett år för att 
”spara” möjligheten till bättre resultat kommande år.  

4.2.5 Market/Book 

Vår sista oberoende variabel som analyserats är M/B-kvoten. En M/B-kvot som är högre än 1,0 
tolkar vi som ett tecken på att marknaden anser att företaget har en stark finansiell ställning och 
om kvoten är lägre än 1,0 anser marknaden att företaget har en svag finansiell ställning. Liksom 
med de tidigare variablerna testar vi om det föreligger något linjärt samband mellan M/B-
kvoten och värdeförändringen av företagens förvaltningsfastigheter. Hypotesprövningen ser ut 
som följer: 
 
H0: Värdeförändringen påverkas inte av M/B-kvoten (β2 = 0) 
HA: Värdeförändringen påverkas av M/B-kvoten (β2 ≠ 0) 
 

2,52,01,51,00,50,0

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

-5,00%

Market / Book

V
ä
rd
e
fö
rä
n
d
ri
n
g

Värdeförändring vs. Market / Book

1,61,41,21,00,80,60,40,20,0

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

-5,00%

Market / Book

V
ä
rd
e
fö
rä
n
d
ri
n
g

Värdeförändring vs. Market / Book

 
Diagram 16: (vänster) Spridningsdiagram Värdeförändring vs. Market to Book 
Diagram 17: (höger) Spridningsdiagram Värdeförändring vs. Market to Book utan outliers 

 
I diagram 16 framkommer inget tydligt samband, möjligtvis kan ett visst positivt linjärt 
samband skönjas. Den positiva lutningen går dock emot Hypotes I där vi trodde att agenterna 
(företagsledarna) i företag med låg M/B-kvot skulle skriva upp värdet på 
förvaltningsfastigheterna mer än agenterna i företag med hög M/B-kvot. Enligt Hypotes I 
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trodde vi att nyttan av stora uppskrivningar skulle vara högre för principalerna (aktieägarna) i 
företag med svag finansiell ställning. Resultatet visar att det inte finns något samband mellan 
M/B-kvoten och upp/nedskrivningarna vilket vi tolkar som att agenterna i detta fall agerar helt 
oberoende av principalerna. Det höga P-värdet visar dessutom att resultatet inte är signifikant 
och förklaringsgraden är väldigt låg. Vi finner härmed inga statistiska bevis för ett samband 
mellan företagens ner/uppskrivning och M/B-kvoten och vi har inte tillräckligt med statistiska 
bevis för att förkasta H0.  
 
Predictor Coef SE Coef T P 

Constant 0,01528   0,01256   1,22   0,228 

Market/Book 0,01997   0,01302   1,53   0,130 

 

S = 0,0447040    R-Sq = 3,2%     

 

Outliers Market/Book Värdeförändring Fit SE Fit Residual St Resid 

28 1,93 0,06433 0,05340 0,01357 0,01094 0,26 X 

37 2,32 0,10567 0,06134 0,01811 0,04433 1,09 X 

57 1,82           0,01469   0,05162   0,01338   -0,03692      -0,87 X 

74 0,99 -0,05422 0,03443 0,00535 -0,08865 -2,00 R 

 

72 cases used, 8 cases contain missing values 

R visar observationer med en hög standardiserad residual (St Resid) 
X visar observationer vars X-värde har en stor påverkan på linjens lutning 
Tabell 9: Regressionsanalys Värdeförändring vs. Market to Book 

 
Observation 28 är företaget Dagon från år 2006 och den höga siffran visar att marknaden 
värderade företaget till nästan dubbelt så mycket som det egna kapitalet. Dagon var under den 
perioden inblandad i ett omvänt förvärv av företaget Wise Group vilket vi tror kan ha påverkat 
siffrorna. Observation 37 och 57 är företaget Ruric. En bidragande orsak till marknadens höga 
värdering av Ruric är att de hade ett förhållandevis lågt eget kapital år 2006, ungefär hälften av 
värdet på det egna kapitalet idag. År 2007 ökade Ruric det egna kapitalet med över 70 %, vilket 
givetvis försämrade M/B-kvoten, men den var fortfarande jämförelsevis hög samtidigt som 
värdet på Rurics förvaltningsfastigheter bara skrevs upp med drygt 1 %. Eftersom genomsnittet 
på värdeförändringen var drygt 5 % år 2007 blir Ruric en outlier det året (obs. 57). Mellan åren 
2007 och 2008 nästan fördubblade Hufvudstaden sitt egna kapital samtidigt som marknadens 
värdering av företaget sjönk. Detta hade givetvis en stor påverkan på M/B-kvoten vilket också 
återspeglas i observation 74. Diagram 17 visar att inget samband föreligger även om nyss 
beskrivna outliers tas bort. 
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4.2.6 Konjunkturen 

Studien av Lye Chye Loe och Hoe Tan granskar makroekonomiska faktorer som till exempel 
BNP-tillväxt101. Vi ville också studera makroekonomiska faktorer för att se om företagens 
värdering av förvaltningsfastigheterna påverkas sådana och därför valde vi att undersöka om 
konjunkturen kan påverka värderingen. För att studera detta samband använde vi följande 
hypotesprövning: 
 
H0: Värdeförändringen påverkas inte av konjunkturen  
HA: Värdeförändringen påverkas av konjunkturen  
 
Predictor Coef SE Coef T P 

Constant       -0,16145      0,02445   -6,60   0,000 

Konjunktur   0,00063270   0,00007786    8,13   0,000 

 

S = 0,0339483    R-Sq = 47,2%     
Tabell 10: Regressionsanalys Värdeförändring vs. Konjunktur 

 
I tabell 10 ovan framgår med det låga p-värdet (<0,001) att det finns ett klart positivt linjärt 
samband som dessutom är signifikant. Därmed kan vi förkasta H0 och förklaringsgraden är 
dessutom bra. Av alla de faktorer vi granskat är det konjunkturen som bäst förklarar variationen 
i företagens värdering av förvaltningsfastigheterna. Det starka sambandet framgick även i 
diagram 2 tidigare i detta kapitel.  
 

                                                 
101 Lye Chye Loe & Hoe Tan, s. 140 
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5 SLUTSATSER 

 
Här presenterar vi svaret på vår problemformulering och sammanfattar kortfattat analysens 
slutsater. 

 
 
Syftet med studien var att belysa eventuella samband mellan svenska fastighetsföretags 
finansiella ställning och upp/nedskrivningar av dess förvaltningsfastigheter. Den finansiella 
ställningen fastställde vi med nyckeltalen Skuldsättningsgrad, rörelsemarginal, ROA, ROE och 
Market/Book-kvoten. Vi granskade även konjunkturens inverkan på värderingen av 
fastigheterna.  
 
Skuldsättningsgraden visade sig i tidigare studier ha ett positivt samband med 
värdeförändringar av tillgångar. Det vill säga höjd skuldsättningsgrad ger mindre 
nedskrivningar. Vår hypotes var att så även skulle vara fallet för svenska fastighetsföretag. Vår 
statistiska undersökning gav dock ett motsatt resultat. Vi tror därför att en höjd 
skuldsättningsgrad inte gör företagen mindre benägna till nedskrivningar i en 
konjunkturnedgång. 
 
Vår hypotes vad gäller resultatmåtten rörelsemarginal, ROA samt ROE var att det skulle finnas 
ett negativt samband mellan dessa och värdeförändringarna. Studien visade inga tydliga 
samband mellan resultatmåtten och värdeförändringen. Det var enbart ROA som visade på ett 
signifikant samband på 5 procentig signifikansnivå men sambandet var dock positivt. På grund 
av den väldigt låga förklaringsgraden anser vi inte att vi kan dra slutsatsen att den finansiella 
ställningen (baserat på resultatmåtten) påverkar företagens benägenhet till upp/nedskrivningar.   
 
Det sista nyckeltalet vi använde som mått på företagens finansiella ställning var Market/Book-
kvoten. Inte heller detta mått gav ett signifikant linjärt samband mot företagens 
värdeförändringar. Slutsatsen blir därmed att inte heller marknadens värdering av företaget 
påverkar dess benägenhet till upp eller nedskrivningar.  
 
Vi såg tydligt i diagram 2 att företagens upp- och nedskrivningar av förvaltningsfastigheter 
följer konjunkturen. Detta bekräftas även statistiskt i regressionsanalysen i tabell 10. Vi kan 
därför säga att konjunkturen förmodligen är den största påverkansfaktorn för om företagen gör 
upp- eller nedskrivningar av dess förvaltningsfastigheter. Den finansiella ställningen har dock 
ingen inverkan på företagens upp och nedskrivningar. Vi har därför inga statistiska bevis på att 
företagens värdering till verkligt värde är påverkade av någon form av earnings management.     
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6 AVSLUTNING 

 
I detta avslutande kapitel ämnar vi att beskriva validiteten, reliabiliteten, överförbarheten samt 
möjligheten att replikera vår studie. Vi ger även förslag på fortsatt forskning inom samma 
ämne. 

 

6.1 Sanningskriterier 

Efter studerande av tidigare studier inom samma område och på liknande förhållanden valde vi 
vilka nyckeltal som skulle användas i vår studie. Från dessa studier har vi även fått stöd för att 
nyckeltalen vi använt relevanta för att studera samband med upp/nedskrivningar. De tidigare 
studierna har även givit oss stöd att den undersökningsmetod vi använt oss av är bra för att 
studera statistiska samband mellan utvalda nyckeltal och upp/nedskrivningar. Vi anser därför 
att vår studie har god validitet.102  
 
Reliabiliteten kan påverkas av felaktig avläsning av årsredovisningarna. Reliabiliteten tror vi trots 
detta är god i vår studie eftersom vi gick igenom samtliga redovisningar minst ett par gånger för 
att minska risken för felaktig avläsning.  Undersökningsmetoden stämmer till stor del även 
överens med tidigare studier av framstående forskare i bland annat Finland och Australien.  
 
Eftersom vi i princip inkluderade samtliga fastighetsbolag i studien är generaliserbarheten 
mycket bra på svenska fastighetsbolag. Det som är mest oroande med studien är den låga 
förklaringsgrad vi erhöll i de statistiska hypotesprovningarna. En högre förklaringsgrad skulle 
givit oss starkare bevis på en god överförbarhet av resultaten på andra marknader än 
fastighetsmarknaden.103     
 
Genom våra noggranna beskrivningar av studiens genomförande förbättras förutsättningarna att 
upprepa studien i framtiden. Vi tror även att vårt val av en kvantitativ metod har ökat 
replikerbarheten.104

 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 

Den låga förklaringsgraden hos våra oberoende variabler visar att det finns andra faktorer än de 
vi valt som påverkar företagens värderingar av sina förvaltningsfastigheter. Den externa faktorn 
konjunktur har en viss påverkan men det kan vara av intresse att studera ifall det finns andra 
interna faktorer som också påverkar värderingen. Eftersom vår studie enbart berör 
fastighetsföretag skulle framtida studier antingen kunna göras på andra typer av företag eller 
skulle en generell studie innehållande flera olika typer av företag kunna genomföras. Det skulle 
även vara intressant att granska ifall det finns andra samband än linjära. 

                                                 
102 Bryman, Alan & Bell, Emma (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö:Liber Ekonomi, s. 48f 
103 Ibid. s. 94f 
104 Bryman, Alan (1997), Kvantitet och kvalitet i sammhällsvetenskaplig forskning, Lund:Studentlitteratur, s. 51f 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Tidsåtgång  

 
Uppgift Metod Tidsåtgång effektiv 

tid ca: 

Identifiering av svenska 
fastighetsföretag 

www.euroland.se 1,5 h 

Kontroll vilka företag som 
uppfyllde våra kriterier 

Insamling av samtliga företags 
årsredovisningar för 2007 och kontroll i 
resultaträkningarna 

3 h 

Nedladdning av 
årsredovisningar 2005 – 2007 
samt delårsrapporter 2008  

Respektive företags hemsidor 2,5 h 
(5-10 min per 
företag) 

Insamling av data för 
uträkning av företagens 
nyckeltal och dokumentering i 
Excel 

Insamling från respektive företags 
Resultat- och Balansräkningar samt 
kontroll av siffrorna i noter. 

20 h 
(15 min per 
årsredovisning/ 
delårsrapport) 

Uträkning av företagens 
nyckeltal 

Konstruering av formler samt uträkning i 
Excel 

2 h 

Handledning i statistik Hjälp och tips av Johan Svensson om vilka 
statistiska prövningar som var lämpligast 
för vårt datamaterial och syfte   

1 h 

Genomförande av 
Regressionsanalyser samt 
Spridningsdiagram  

Överförande av data till, samt 
genomförande i Minitab 

6 h 
 

 
 



 

 

Bilaga 2: Sammanställning av Nyckeltal & finansiella data  

 

Värdeförändring i % av tillgångarna 
 
 2005 2006 2007 2008 

Allokton 7,6 % 0,7 % 0,1 % -5,5 % 

Annehem Fastigheter  15,0 % 6,7 % -3,8 % 

Atrium Ljungberg 9,1 % 10,4 % 6,3 % -3,4 % 

Balder 4,9 % 2,9 % 7,5 % -0,5 % 

Brinova 1,9 % 2,8 % 1,1 % 0,2 % 

Castellum 4,0 % 4,3 % 3,3 % -2,7 % 

Catena  9,9 % 6,6 % -2,4 % 

Dagon  6,4 % 2,1 % -2,2 % 

Din Bostad Sverige  1,0 % 2,8 % -3,3 % 

Diös Fastigheter 5,2 % 6,8 % 0,8 % -3,4 % 

Fabege 3,3 % 3,0 % 2,8 % -1,5 % 

FastPartner 1,8 % 5,4 % 7,9 % -3,8 % 

Heba 8,7 % 11,1 % 9,1 % -0,6 % 

Hufvudstaden 7,3 % 12,9 % 12,4 % -5,4 % 

Klövern 2,0 % 1,9 % 6,6 % -3,2 % 

Kungsleden 4,1 % 7,6 % 4,0 % -0,5 % 

Russian Real Estate  10,6 % 1,5 % 0,0 % 

Sagax 2,7 % 4,3 % 8,7 % -0,2 % 

Wallenstam 10,3 % 7,6 % 2,5 % -0,8 % 

Wihlborgs Fastigheter 3,9 % 4,4 % 7,4 % 0,4 % 
 

Skuldsättningsgrad, (ggr) 
 
 2005 2006 2007 2008 

Allokton 7,34 11,26 9,38 25,04 

Annehem Fastigheter  1,38 1,86 0,68 

Atrium Ljungberg 1,38 1,31 1,21 1,31 

Balder 2,43 3,86 2,32 2,62 

Brinova 1,88 1,32 1,49 2,83 

Castellum 1,39 1,40 1,49 1,78 

Catena 2,87 1,95 1,53 1,70 

Dagon  2,39 2,36 2,73 



 

 

Din Bostad Sverige  3,44 3,29 3,65 

Diös Fastigheter 2,12 1,03 2,14 2,30 

Fabege 1,41 1,46 1,78 1,92 

FastPartner 1,97 1,74 1,69 1,98 

Heba 0,75 0,52 0,63 0,68 

Hufvudstaden 0,91 0,74 0,77 0,81 

Klövern 1,87 1,97 1,67 1,90 

Kungsleden 3,13 1,50 2,63 2,72 

Russian Real Estate 1,11 1,27 0,85 0,85 

Sagax 4,84 3,19 2,84 3,97 

Wallenstam 1,94 1,56 1,39 1,51 

Wihlborgs Fastigheter 1,88 2,06 2,07 2,12 
 
 

Rörelsemarginal 
 
 2005 2006 2007 2008 

Allokton 49,1% 31,2% -0,7% -22,7% 
Annehem Fastigheter  91,2% 14,1% -59,6% 
Atrium Ljungberg 18,0% 28,0% 42,4% 75,2% 
Balder 35,7% 30,4% 51,3% -52,8% 
Brinova 74,4% 84,9% 104,4% 81,5% 
Castellum 44,6% 56,8% 45,3% 29,4% 
Catena  62,5% 62,7% 46,7% 
Dagon  55,1% 28,1% 27,3% 
Din Bostad Sverige  6,0% 10,0% 23,2% 
Diös Fastigheter 36,0% 3,0% 25,5% 24,3% 
Fabege 69,0% 40,6% 56,8% 30,8% 
FastPartner 82,1% 32,6% 28,4% 33,5% 
Heba 34,4% 60,8% 39,6% 38,5% 
Hufvudstaden 48,5% 49,7% 56,7% 49,5% 
Klövern 31,1% 44,5% 56,4% 33,0% 
Kungsleden 53,9% 73,6% 56,6% 19,4% 
Russian Real Estate -138,5% -405,4% -71,1% 2,6% 
Sagax 27,8% 43,2% 42,0% 15,2% 
Wallenstam 32,8% 30,7% 43,6% 18,4% 
Wihlborgs Fastigheter 45,0% 63,3% 46,6% 38,2% 
 



 

 

ROE 
 
 2005 2006 2007 2008 

Allokton 15,4% 25,3% -0,6% -41,1% 
Annehem Fastigheter 0,0% 4,6% 2,2% -6,3% 
Atrium Ljungberg 5,7% 3,5% 8,5% 11,5% 
Balder 5,4% 10,6% 15,2% -3,8% 
Brinova 9,8% 9,5% 13,2% 13,5% 
Castellum 9,5% 11,2% 9,1% 5,2% 
Catena  13,4% 11,2% 6,9% 
Dagon  10,5% 7,3% 6,6% 
Din Bostad Sverige  1,0% 3,9% 7,8% 
Diös Fastigheter 6,9% 0,6% 6,9% 6,9% 
Fabege 17,9% 7,8% 10,3% 4,8% 
FastPartner 22,3% 7,3% 6,4% 6,6% 
Heba 4,8% 6,6% 3,8% 3,0% 
Hufvudstaden 7,6% 4,9% 6,1% 4,5% 
Klövern 8,8% 9,7% 14,0% 6,8% 
Kungsleden 14,9% 17,8% 14,6% 5,1% 
Russian Real Estate -6,5% -10,5% -3,0% 0,0% 
Sagax 13,1% 12,7% 10,6% 3,5% 
Wallenstam 6,8% 5,2% 7,1% 2,2% 
Wihlborgs Fastigheter 11,6% 15,7% 10,8% 7,3% 
  
ROA 
 
 2005 2006 2007 2008 

Allokton 1,9% 2,1% -0,1% -1,6% 
Annehem Fastigheter  1,9% 0,8% -3,8% 
Atrium Ljungberg 2,4% 1,5% 3,8% 5,0% 
Balder 1,6% 2,2% 4,6% -1,0% 
Brinova 3,4% 4,1% 5,3% 3,5% 
Castellum 4,0% 4,7% 3,7% 1,9% 
Catena  4,5% 4,4% 2,5% 
Dagon  3,1% 2,2% 1,8% 
Din Bostad Sverige  0,2% 0,9% 1,7% 
Diös Fastigheter 2,2% 0,3% 2,2% 2,1% 
Fabege 7,4% 3,2% 3,7% 1,7% 



 

 

FastPartner 7,5% 2,7% 2,4% 2,2% 
Heba 2,8% 4,3% 2,3% 1,8% 
Hufvudstaden 4,0% 2,8% 3,5% 2,5% 
Klövern 3,0% 3,3% 5,2% 2,3% 
Kungsleden 3,6% 7,1% 4,0% 1,4% 
Russian Real Estate -3,1% -4,6% -1,6% 0,0% 
Sagax 2,3% 3,0% 2,7% 0,9% 
Wallenstam 2,3% 2,0% 3,0% 0,9% 
Wihlborgs Fastigheter 4,0% 5,1% 3,5% 2,3% 
  
Market / Book 
 
 2005 2006 2007 2008 

Allokton  0,78 0,83 0,63 

Annehem Fastigheter  0,00 0,52 0,55 

Atrium Ljungberg 0,08 0,36 0,90 0,75 

Balder 0,51 1,10 0,57 0,43 

Brinova 0,96 0,98 1,41 1,06 

Castellum 0,29 1,56 1,03 0,97 

Catena  1,41 1,23 1,13 

Dagon  1,93 0,85 0,70 

Din Bostad Sverige  1,02 0,55 0,57 

Diös Fastigheter  1,02 0,76 0,62 

Fabege 0,67 0,77 1,04 0,59 

FastPartner 1,05 1,49 0,98 0,77 

Heba 0,31 0,56 0,42 0,95 

Hufvudstaden 0,97 1,36 1,08 0,99 

Klövern 0,67 1,27 0,87 0,66 

Kungsleden 0,36 1,28 1,09 0,72 

Russian Real Estate  2,32 1,82 0,26 

Sagax 0,41 1,10 0,60 0,43 

Wallenstam 0,76 1,13 0,87 0,64 

Wihlborgs Fastigheter 0,41 1,52 0,96 0,77 



 

 

 

FÖRETAG Värdeföränd
fastigheter 
2005 

Värdeföränd
fastigheter 
2006 

Värdeföränd
fastigheter 
2007 

Värdeföränd 
fastigheter 
2008  

Resultat 
2005 

Resultat 
2006  

resultat 
2007 

resulta
t 2008  
jan-sep 

Omsättn
. 2005 

Omsättn. 
2006  

Omsättn
. 2007 

Omsättn. 
2008 

Allokton 153,3 30,4 2,7 -243,9 190,4 121,5 0,1 -314,1 75,6 292,0 389,6 308,9 

Annehem Fastigh.  138,3 93,0 -29,7  156,0 103,4 -59,2  19,4 73,6 49,5 

Atrium Ljungberg 478,6 1 881,0 1 286,6 -690,9 603,5 2 155,1 2 071,4 324,3 694,4 979,1 1 850,4 1 349,7 

Balder 143,6 212,0 566,8 -43,1 190,0 371,0 914,7 -126,0 130,1 523,5 678,3 156,9 

Brinova 89,5 175,7 66,2 16,0 247,6 428,4 388,7 245,5 212,4 297,5 308,8 281,7 

Castellum 861,0 1 062,0 919,0 -791,0 1 712,0 2 206,0 1 943,0 -247,0 1 907,0 2 014,0 2 259,0 1 849,0 

Catena  241,8 167,3 -62,2  352,3 279,9 3,3  176,9 179,6 140,4 

Dagon  170,6 104,0 -114,9  252,8 211,7 -22,6  149,1 382,6 337,5 

Din Bostad Sverige  48,1 152,1 -195,0  59,6 201,5 -97,8  190,3 491,8 419,2 

Diös Fastigheter 95,9 167,3 36,2 -141,8 136,6 241,7 131,1 -55,4 112,9 234,7 372,0 355,6 

Fabege 844,0 911,0 893,0 -453,0 2 761,0 1 863,0 2 066,0 62,0 2 778,0 2 343,0 2 066,0 1 674,0 

FastPartner 64,1 211,1 363,4 -178,0 327,5 315,5 471,7 -73,3 320,9 320,5 381,5 313,0 

Heba 223,0 298,5 285,1 -18,9 293,4 414,9 357,8 37,5 204,8 191,5 183,8 146,4 

Hufvudstaden 1 200,0 2 647,5 2 597,7 -1 083,8 1 852,2 3 220,8 3 321,9 -588,4 1 344,5 1 152,5 1 276,2 1 000,7 

Klövern 132,5 217,0 864,0 -407,0 330,9 592,5 1 545,3 -108,4 638,7 843,0 1 207,0 906,0 

Kungsleden 1 122,1 1 844,5 1 305,4 -145,1 2 115,9 3 574,5 2 620,9 277,4 1 845,1 2 349,2 2 323,6 2 174,0 

Russian Real Estate 0,0 154,6 30,0 0,0 -14,4 87,3 -2,7 32,5 10,4 16,6 46,0 19,6 

Sagax 56,9 152,1 492,0 -10,9 103,7 258,0 646,8 44,4 168,5 245,4 368,4 363,1 

Wallenstam 1 792,0 1 505,0 488,0 -168,3 2 191,9 1 907,0 1 076,0 4,1 1 219,8 1 309,0 1 348,0 937,0 

Wihlborgs 
Fastigheter 

318,0 489,0 1 020,0 62,0 649,0 1 064,0 1 502,0 394,0 736,0 909,0 1 035,0 869,0 



 

 

 

FÖRETAG Skulder 
2005 

E. K. 
2005 

Tillgångar 
2005 

Skulder 
2006 

E. K. 
2006 

Tillgångar 
2006 

Skulder 
2007 

E. K. 
2007 

Tillgångar 
2007 

Skulder 
2008 

E. K. 
2008 

Tillgångar 
2008 

Allokton 
1 764,4 240,5 2 004,9 4 047,4 359,4 4 406,8 4 098,1 437,0 4 535,1 4 276,6 170,8 4 447,4 

Annehem Fastigh. 
534,7 388,3 923,0 898,4 482,9 1 381,3 318,5 466,1 784,6 

Atrium Ljungberg 
3 041,6 2 203,9 5 245,5 10 216,3 7 805,1 18 021,4 11 158,4 9 259,4 20 417,8 11 522,5 8 817,6 20 340,1 

Balder 
2 068,5 851,8 2 920,3 5 785,5 1 500,7 7 286,2 5 296,7 2 285,5 7 582,2 5 778,0 2 207,9 7 985,9 

Brinova 
3 043,8 1 618,7 4 662,5 3 541,1 2 673,8 6 214,9 3 640,3 2 446,4 6 086,7 4 834,1 1 705,2 6 539,3 

Castellum 
12 438,0 8 940,0 21 378,0 14 262,0 10 184,0 24 446,0 16 687,0 11 204,0 27 891,0 18 743,0 10 540,0 29 283,0 

Catena 
1 523,0 530,0 2 053,0 1 614,1 825,8 2 439,9 1 537,5 1 005,8 2 543,3 1 620,0 952,0 2 572,0 

Dagon 
1 868,8 783,0 2 651,8 3 499,6 1 484,2 4 983,8 3 802,1 1 393,3 5 195,4 

Din Bostad  
3 899,9 1 134,3 5 034,2 4 212,4 1 282,0 5 494,4 4 577,3 1 253,8 5 831,1 

Diös Fastigheter 
1 243,1 586,7 1 829,8 1 254,0 1 216,0 2 470,0 2 923,0 1 369,0 4 292,0 2 883,8 1 251,2 4 135,0 

Fabege 
15 166,0 10 727,0 25 893,0 17 832,0 12 177,0 30 009,0 20 350,0 11 405,0 31 755,0 20 468,0 10 646,0 31 114,0 

FastPartner 
2 323,1 1 179,4 3 502,5 2 493,2 1 428,9 3 922,1 2 878,2 1 704,6 4 582,8 3 127,7 1 578,3 4 706,0 

Heba 
1 090,6 1 462,0 2 552,6 917,0 1 770,0 2 687,0 1 207,0 1 924,0 3 131,0 1 293,3 1 911,8 3 205,1 

Hufvudstaden 
7 874,0 8 615,0 16 489,0 8 735,0 11 785,0 20 520,0 9 140,0 11 809,0 20 949,0 8 953,1 11 034,7 19 987,8 

Klövern 
4 243,0 2 264,0 6 507,0 7 603,0 3 868,0 11 471,0 8 142,0 4 867,0 13 009,0 8 412,8 4 417,8 12 830,6 

Kungsleden 
20 821,0 6 649,0 27 470,0 14 562,0 9 700,0 24 262,0 23 741,0 9 040,0 32 781,0 22 565,7 8 298,6 30 864,3 

Russian Real Estate 
247,1 222,1 469,2 819,1 643,9 1 463,0 937,1 1 104,6 2 041,7 1 039,6 1 225,6 2 265,2 

Sagax 
1 723,9 356,1 2 080,0 2 658,0 832,0 3 548,0 4 155,3 1 465,6 5 680,7 4 730,9 1 595,5 6 401,2 

Wallenstam 
11 429,0 5 901,0 17 330,0 12 030,0 7 734,0 19 764,0 11 490,0 8 257,0 19 747,0 11 970,0 7 951,0 19 921,0 

Wihlborgs 
Fastigheter 5 331,0 2 842,0 8 173,0 7 554,0 3 667,0 11 221,0 9 238,0 4 473,0 13 711,0 9 608,0 4 534,0 14 142,0 



 

 

FÖRETAG Aktiekur
s 2005 

Aktiekur
s 2006 

Aktiekur
s 2007 

Aktiekur
s 2008 

Antal aktier 
2005 

Antal aktier 
2006 

Antal aktier 
2007 

Antal aktier 
2008 

M.värde 
Aktierna 
2005 
miljoner 

M.värde 
Aktierna 
2006 
miljoner 

M.värde 
Aktierna 
2007 
miljoner 

M.värde 
Aktierna 
2008 
miljoner 

Allokton 
23,6 24,0 6,5 2 850 000 11 943 123 15 068 205 16 440 000 281,9 361,6 106,9 

Annehem  
20,1 20,8 0 2 394 666 12 373 330 12 373 330 249,0 257,0 

Atrium 
Ljungberg 49,9 84,4 63,8 51,0 14 675 000 33 305 000 130 157 000 130 157 000 732,0 2 810,3 8 297,5 6 638,0 

Balder 
82,0 102,0 80,0 60,0 13 840 000 16 220 000 16 219 640 15 745 840 1 134,9 1 654,4 1 297,6 944,8 

Brinova 
72,1 104,0 138,0 73,0 22 599 231 25 101 017 24 911 180 24 800 000 1 629,0 2 610,5 3 437,7 1 810,4 

Castellum 
71,5 92,5 67,3 59,5 43 001 667 172 006 708 172 006 708 172 006 708 3 074,6 15 910,6 11 567,5 10 234,4 

Catena 
100,8 107,0 93,3 11 564 500 11 564 500 11 564 500 11 564 500 1 165,1 1 237,4 1 078,4 

Dagon 
136,4 119,0 64,5 49,4 0 12 704 612 19 629 346 19 629 346 1 512,0 1 266,1 969,7 

Din Bostad  
214,2 67,0 41,1 38,9 0 17 300 000 17 300 000 18 500 000 1 159,1 711,0 719,7 

Diös  
37,3 30,6 22,9 19 968 315 33 301 715 33 967 965 33 967 965 1 242,2 1 039,4 777,9 

Fabege 
74,0 93,7 66,3 38,4 96 155 571 100 559 382 178 458 921 164 642 154 7 111,7 9 425,4 11 822,9 6 322,3 

FastPartner 
31,0 41,9 32,8 24,0 53 711 212 50 953 000 50 792 100 50 768 000 1 665,0 2 134,9 1 666,0 1 218,4 

Heba 
43,3 72,0 58,5 44,0 13 760 000 13 760 000 13 760 000 41 280 000 596,2 990,7 805,0 1 816,3 

Hufvudstaden 
52,0 77,5 62,0 53,0 206 265 933 206 265 933 206 265 933 206 265 933 10 725,8 15 985,6 12 788,5 10 932,1 

Klövern 
24,5 29,6 25,5 17,6 120 364 259 166 544 326 166 544 326 166 544 326 2 948,9 4 929,7 4 246,9 2 931,2 

Kungsleden 
66,4 91,0 72,0 43,6 45 500 688 136 502 064 136 502 064 136 502 064 3 021,7 12 416,2 9 828,1 5 951,5 

Russian Real 
Estate 321,0 292,0 45,5 2 500 000 4 664 170 6 884 881 6 884 881 1 497,0 2 010,4 313,3 

Sagax 
55,2 76,8 73,3 56,5 11 866 822 11 916 822 12 077 322 12 077 322 655,5 914,6 884,7 682,4 

Wallenstam 
93,5 141,0 120,5 86,5 64 303 900 62 109 070 59 699 337 58 547 652 6 012,4 8 757,4 7 193,8 5 064,4 

Wihlborgs  
96,0 145,0 115,8 94,3 19 214 000 38 428 364 37 214 014 37 214 014 1 844,5 5 572,1 4 307,5 3 507,4 



 

 

 
 


